
 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 
 

CAP INF CRISTIAN LUIS CARNEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A PREPARAÇÃO DE MATERIAL DE UM BATALHÃO DE INFANTARIA EM 
OPERAÇÕES DE AJUDA HUMANITÁRIA: DESAFIOS DE LOGÍSTIA DE 

MATERIAL ENFRENTADOS PELA 14ª BRIGADA DE INFANTARIA 
MOTORIZADA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2020 



2 

 

 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 
 

CAP INF CRISTIAN LUIS CARNEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A PREPARAÇÃO DE MATERIAL DE UM BATALHÃO DE INFANTARIA EM 
OPERAÇÕES DE AJUDA HUMANITÁRIA: DESAFIOS DE LOGÍSTIA DE 

MATERIAL ENFRENTADOS PELA 14ª BRIGADA DE INFANTARIA 
MOTORIZADA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2020  

Trabalho acadêmico apresentado à 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 
como requisito para a especialização 
em Ciências Militares com ênfase em 
Gestão Operacional. 



3 

 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 
DECEx         -        DESMil 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
(EsAO/1919) 

DIVISÃO DE ENSINO / SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

Autor: Cap Inf CRISTIAN LUIS CARNEIRO 

 

Título: A PREPARAÇÃO DE MATERIAL DE UM BATALHÃO DE INFANTARIA 
DA EM OPERAÇÕES DE AJUDA HUMANITÁRIA: DESAFIOS DE 
LOGÍSTIA DE MATERIAL ENFRENTADOS PELA 14ª BRIGADA DE 
INFANTARIA MOTORIZADA NO ESTADO DE SANTA 

Trabalho Acadêmico, apresentado à Escola 
de Aperfeiçoamento de Oficiais, como 
requisito parcial para a obtenção da 
especialização em Ciências Militares, com 
ênfase em Gestão Operacional, pós-
graduação universitária lato sensu. 

BANCA EXAMINADORA 

Membro Menção Atribuída 

 
_____________________________ 

ARONES LIMA DA ROSA - TC 
Cmt Curso e Presidente da Comissão 

 

 
_____________________________ 

BRUNO GONÇALVES DA SILVA - Cap 
1º Membro e Orientador 

 

 
_____________________________ 
FELIPE LOPES BRANDÃO - Cap 

2º Membro 

 

 
_________________________________________ 

CRISTIAN LUIS CANEIRO – Cap 
Aluno 

 

APROVADO EM ___________/__________/__________ CONCEITO: _______ 



4 

 

A PREPARAÇÃO DE UM BATALHÃO DE INFANTARIA EM OPERAÇÕES DE 
AJUDA HUMANITÁRIA: 

Desafios de Logística de Material em Op Aj Hum enfrentados pela 14ª Bda Inf 
Mtz no Estado de Santa Catarina 

 
Cristian Luis Carneiro 

Bruno Gonçalves da Silva 
 

RESUMO 
O mundo constantemente passa por variações climáticas de todas as naturezas. O Brasil, por ser um 
país de dimensões continentais, possuir uma variedade imensa de biomas e possuir vários tipos de 
climas existentes, é um retrato perfeito do que acontece no mundo. Aqui já observamos quase todos 
os tipos de desastres ambientais e calamidades, que geraram imensos prejuízos materiais e danos 
irreparáveis às populações locais assoladas. Na Região Sul do Brasil, mais especificamente no 
estado de Santa Catarina, os desastres naturais mais comuns e que constantemente ocorrem são as 
enchentes, inundações, vendavais e furacões. Apesar das diferenças entre eles, suas consequências 
são parecidas.  Com o aumento significativo desses eventos com o passar do tempo, a Forças 
Armadas, particularmente o Exército Brasileiro, foi cada vez mais acionado para atuar nesse tipo de 
missão, amenizando os danos, mitigando o sofrimento das pessoas atingidas e trabalhando para 
diminuir ao máximo o tempo em estado de calamidade. Fruto do cumprimento dessas missões, foi 
observado um novo tipo de missão subsidiária no qual o Exército ainda não estava preparado nas 
melhores condições para fornecer seu apoio, tanto de força de trabalho individual, quanto de material 
para cumprir as tarefas de maneira mais rápida, profissional e segura tanto para os próprios militares, 
quanto para a população civil. Nesse trabalho é feito um breve resumo da atuação das agências que 
também atuam em situação de calamidade juntamente com as tropas do Exército. O foco principal do 
presente artigo é levantar os principais problemas logísticos que afetam o estado constante prontidão 
operativa das Organizações Militares de Infantaria, pertencentes à 14ª Brigada de Infantaria 
Motorizada, e soluções simples e o menos custosas possível, para que um Batalhão de Infantaria se 
prepare como parte integrante da Força de Ajuda Humanitária, da 14ª Brigada de Infantaria 
Motorizada em operações de apoio à Defesa Civil de Santa Catarina.  
Palavras-chave: Ajuda Humanitária. Prontidão Operativa. Logística de Material. Apoio à Defesa Civil. 
 
ABSTRACT 
The world constantly undergoes climatic variations of all kinds. Brazil, being a country of continental 
dimensions, having an immense variety of biomes and very types of climates, is a perfect picture of 
what is happening in the world. Here we have already observed almost all kinds of environmental 
disasters and calamities, which have generated immense material damage and irreparable damage to 
the devastated local populations. In the Southern Region of Brazil, more specifically in the state of 
Santa Catarina, the most common and constantly occurring natural disasters are floods, gales and 
hurricanes. Despite the differences between them, their consequences are similar. With the significant 
increase of these events over time, the Armed Forces, particularly the Brazilian Army, has been 
increasingly called upon to act in this type of mission, mitigating the damage, mitigating the suffering of 
the people affected and working to minimize as much as possible time in a state of calamity. As a 
result of the fulfillment of these missions, a new type of subsidiary mission was observed, in which the 
Army was not yet prepared in the best conditions to provide its support, both from the individual 
workforce, as well as material to carry out tasks more quickly, professionally and safely, both for the 
military and for the civilian population. This work provides a brief summary of the activities of the 
agencies that also operate in a calamity situation together with the Army troops. The main focus of this 
article is to raise the main logistical problems that affect the constant operational readiness of Military 
Infantry Organizations, belonging to the 14th Motorized Infantry Brigade, and simple and least costly 
solutions for an Infantry Battalion to prepare as an integral part of the Humanitarian Aid Force, of the 
14th Motorized Infantry Brigade in support operations for the Civil Defense of Santa Catarina. 
 
Keywords:  Humanitarian Help. Operational Readiness. Material Logistics. Support to Civil Defense. 
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1 INTRODUÇÃO 

  É de extrema importância para a Força Terrestre (F Ter), o estado permanente de 

prontidão para atender as demandas nacionais, tanto em suas missões principais - 

previstas no Art. 142 da Constituição Federal, que seriam a da defesa da Pátria, da 

garantia dos Poderes Constitucionais e da Lei e da Ordem – quanto em suas 

missões subsidiárias, que é onde se enquadra a missão de Ajuda Humanitária e 

apoio à Defesa Civil em catástrofes naturais. 

 Com isso, atendendo à Diretriz de Implantação do Subprojeto Força Humanitária, o 

Exército Brasileiro (EB) iniciou a experimentação doutrinária da Força de Ajuda 

Humanitária em 2014, desenvolvendo seu Projeto Piloto no Comando Militar do 

Nordeste (CMNE), em 2015. A implantação da Força de Ajuda Humanitária nos 

demais Comandos Militares de Área (C Mil A) ocorrerá até 31 de dezembro de 2022. 

Alinhado com os objetivos estratégicos de Contribuir com o Desenvolvimento 

Sustentável e a Paz Social; Implantar um novo e efetivo Sistema Operacional 

Terrestre e Ampliar a Integração do Exército à Sociedade, estabelecidos no Plano 

Estratégico do Exército (PEEx) 2016-2019, páginas 3, 5 e 44, o Exército Brasileiro 

deu Início à capacitação seus profissionais para realizar ações de Ajuda 

Humanitária. 

  Tendo em vista o processo capacitação de seus militares e a adequação de seus 

materiais à especificidade dessa missão, este trabalho pretende analisar a logística 

de material necessária para a participação de um Batalhão de Infantaria da 14ª 

Brigada de Infantaria Motorizada em Operações de Ajuda Humanitária (Op Aj Hum) 

no estado de Santa Catarina, mostrando a doutrina atualmente sendo desenvolvida 

e empregada pelo Exército Brasileiro e apresentando a doutrina de outros órgãos 

civis e militares. 

Desta forma, pretende-se colaborar para a prontidão operativa de um Batalhão de 

Infantaria para atuar em Op Aj Hum, apoiando a Defesa Civil e contribuindo para a 

sua interoperabilidade em operações de cooperação e coordenação com agências. 

 

1.1 PROBLEMA 

  Neste cenário que surge a problemática relativa ao tema. Quais são os principais 

problemas logísticos de material que um Batalhão de Infantaria pode enfrentar em 

sua preparação para cumprir missões de Ajuda Humanitária? 
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  Sob esse contexto a importância da pesquisa será decorrente das necessidades 

logísticas, de material no que tange a meios específicos para cumprir as diversas 

missões, em um contexto de calamidade pública por desastres naturais, bem como a 

preparação de pessoal qualificado por meio de instruções e um Quadro 

Organizacional (QO) específico para esse tipo de operação. 

 Desta maneira, para suprir as necessidades logísticas de um Batalhão de Infantaria 

em Operações de Ajuda Humanitária e no Apoio à Defesa Civil, a Doutrina de 

Implantação do Subprojeto Força Humanitária (BRASIL, 2014a) diz que: 

 

 “Os equipamentos e materiais a serem utilizados no Subprojeto são 
os existentes, sendo desejável que sejam complementados com itens 
novos, com tecnologia avançada” (BRASIL, 2014a, p. 7/13). 
 

Ainda, a Nota de Coordenação Doutrinária Nr 01/2014, que estabelece a 

concepção doutrinária para o emprego do EB em Op Aj Hum, no território nacional e 

no exterior (BRASIL, 2014d), diz que:  

 

“A F Aj Hum será estruturada com base nas OM existentes na região 
do desastre, consideradas as suas peculiaridades e os meios dos 
quais são dotadas” (BRASIL, 2014d, p. 17). 
 

  Com isso, verifica-se que o Batalhão de Infantaria deve cumprir a missão com seus 

próprios meios, porém existe a possibilidade de se melhorar a logística para mantê-

los sempre com alto nível de operacionalidade e em permanente estado de 

prontidão, por meio da aquisição de itens novos e modernos, mais adequados para 

cumprir missões de Ajuda Humanitária. 

 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de corroborar com a Doutrina de emprego de um Batalhão de Infantaria em 

Operações de Ajuda Humanitária (Op Aj Hum), apresentamos os problemas 

logísticos enfrentados pelas OM de Infantaria da 14ª Brigada de Infantaria 

Motorizada (14ª Bda Inf Mtz), sugerir os meios adequados que contribuirão para a 

conquista e manutenção de um permanente estado de prontidão operativa de um 

Batalhão de Infantaria para atuar em ambiente de catástrofe natural. 

1.2.1 Objetivos Específicos 

Para se alcançar o objetivo geral, alguns objetivos específicos foram elencados, 

ajudando no desenvolvimento lógico do raciocínio apresentado neste estudo: 

a. apresentar a atuação da Defesa Civil e da F Aj Hum atualmente existente no EB. 
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b. mostrar a atuação dos órgãos da administração pública estadual e municipal 

atuantes na área de Defesa Civil na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. 

c. citar como as OM da 14ª Bda Inf Mtz se prepararam, quanto aos meios e materiais 

empregados. 

d. sugerir uma complementação ao QDM já existente para Op Aj Hum e ações de 

Apoio à Defesa Civil, restritos aos desastres naturais, por meio do estudo dos meios 

e materiais utilizados por um Batalhão de Infantaria  da 14ª Bda Inf Mtz. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A presente pesquisa se justifica em virtude do Exército Brasileiro ainda não possuir 

doutrina para a realização de Operações de Ajuda Humanitária; não ter consolidado 

um Organograma de um Batalhão de Infantaria para esse tipo de missão; os 

eventos climatológicos no Brasil cada vez mais tornam-se comuns e o emprego do 

EB em ações no Apoio à Defesa Civil tem sido cada vez mais frequente. 

Outro fator relevante está no crescente emprego do EB em Operações desta 

natureza, como parte de sua missão subsidiária prevista na LC 97/99, e na 

importância dessas missões para a projeção da imagem do EB no Brasil e no 

mundo, bem como na manutenção de seu elevado nível de confiança para com a 

população brasileira, além da preocupação de se manter preparado para essas 

demandas. Com isso, cresce de importância preparar a F Ter para atender esta 

necessidade, conforme a Desfesanet reforçou (2014): 

Na realidade, atualmente, é praticamente impensável se cogitar de 
uma intervenção da Defesa Civil em cenários de grandes catástrofes, 
sem o auxílio das Forças Armadas. Que, com suas aeronaves, 
veículos de carga, grande capacidade logística, e militares 
capacitados para o enfrentamento de condições adversas, vem se 
tornando a cada mais indispensáveis nestas missões de vocação 
humanitária. Motivo adicional para que as forças militares sejam 
sempre mantidas em boas condições operacionais. Pois, como visto, 
o seu aparelhamento não será utilizado apenas para a defesa da 
pátria. Mas também para o benefício da sociedade, nas iniciativas em 
parceria com os organismos de Defesa Civil (DEFESANET, 2014). 

 
Tendo em vista ainda que, por não ter uma doutrina específica, não há instrução 

padronizada e o pessoal não tem a qualificação necessária para o cumprimento das 

tarefas e nem no manuseio de materiais específicos indispensáveis. Desta forma, 

não há instrução prevista durante o ano nem para o planejamento e nem para a 

execução. 
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Vale ressaltar que em Operações de Ajuda Humanitária, várias agências unem 

forças para solucionar o problema, sob o comando da Defesa Civil. O Exército 

Brasileiro é apenas um desses atores, porém por sua credibilidade, impacto que traz 

seu uniforme, pela quantidade de pessoal envolvido e pelo espírito de cumprimento 

de missão, natural do militar, esse protagonismo acaba recaindo sobre o Exército 

Brasileiro, que ainda não detém todo o conhecimento e a expertise necessária. 

Desse modo, enfatiza-se que o problema logístico, de pessoal e material levantado 

poderá trazer benefícios para a Força Terrestre, uma vez que apresentará algumas 

sugestões com vistas ao incremento da operacionalidade da Força Terrestre no 

contexto de Ajuda Humanitária em Santa Catarina. 

 

Ainda, o projeto em estudo encontra-se no PEEx 2020-2023, dentro da ação 

estratégica de “Aperfeiçoar a capacidade da F Ter para atuar em apoio à Defesa 

Civil em caso de desastres naturais e antrópicos”, e na atividade imposta de 

“Implantar o Subprojeto de Cooperação com a Defesa Civil nos Comandos Militares 

de Área. (2020-2023)”. Logo, a relevância do trabalho para o Processo de 

Transformação do Exército que é demonstrada no Plano supracitado, o insere na 

Capacidade Militar Terrestre (Apoio aos Órgãos Governamentais), e na Capacidade 

Operativa [Atribuições Subsidiárias (BRASIL, EB 10-P-01.007, p. 18)]. 

 

2. METODOLOGIA 

A metodologia sugerida buscou detalhar os estudos feitos para prover o Batalhão 

de Infantaria da 14ª Bda Inf Mtz com os materiais e meios mais adequados em 

Operações de Apoio à Defesa Civil e Op Aj Hum, buscando propor um QDM atual e 

coerente restrito ao emprego em desastres naturais, sempre procurando atender ao 

máximo as necessidades com o mínimo de custos, obedecendo e empregando a 

doutrina vigente no EB.  

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1.1 DIVERSIDADE DE CLIMAS NO BRASIL 

Iniciaremos o delineamento da pesquisa com todo o contexto em que ocorre uma 

Operação de Ajuda Humanitária, desde os acontecimentos climáticos, até todas as 

agências envolvidas com seus modus operandi.  
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Este entendimento é importante para o entendimento que em cada região do Brasil, 

a Operação tem características peculiares, seja pelo clima ou pelos órgãos que ali 

existem. 

Em face disso, percebemos que desastres naturais têm sido cada vez mais 

comuns tanto no Brasil, quanto em qualquer região do planeta. Em todo o globo, há 

um aumento considerável em frequência e intensidade, provocando cada vez mais 

danos, prejuízos e mortes. Dessa maneira, se faz necessário um esforço de cada 

país na preparação de forças que atuem em calamidades específicas de cada 

região. 

 
Quadro 1: Número de pessoas atingidas por fenômenos climáticos no mundo 
Fonte: Ministério da Defesa 

O Brasil, por suas dimensões e diversidade de climas e ecossistemas, não foge a 

isso. Em seu território verificam-se uma infinidade de fenômenos diferentes, como 

geadas, inundações, alagamentos, estiagens, deslizamentos, chuva de granizo, 

entre outros. 

Em nosso país, os principais fenômenos ligados a desastres naturais vêm da 

geodinâmica terrestre externa, como inundações, enchentes, tempestades e 

deslizamento de terras – já mencionados anteriormente. Esses fenômenos 

acontecem geralmente associados a chuvas intensas e prolongadas, que ocorrem 

na região sudeste durante o verão, e no inverno nas regiões sul e nordeste 

(TOMINAGA ET AL, 2009). 

De 2008 a 2011, as chuvas afetaram mais de 5 milhões de pessoas no Brasil, 

ocasionando em torno de 1550 mortes. A previsão é de aumento de 1 a 6°C até o 

ano de 2100; as chuvas diminuirão consideravelmente nas regiões Norte, Central e 

Nordeste; ocorrerá um aumento nas precipitações nas regiões Sul e Sudeste. Ainda, 
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paralelamente, acontece a ocupação desordenada de centros urbanos em todas as 

regiões, que potencializa ainda mais o problema. 

Esses grandes fenômenos podem causar danos materiais de grande porte e, 

dependendo de sua violência, danos humanos incalculáveis. Dependendo de sua 

abrangência, podem destruir inteira ou parcialmente plantações e necessitam de 

grande esforço para salvar animais de rebanhos ou nativos. Em grandes centros ou 

áreas com alta densidade demográfica, podem danificar ou destruir casas, prédios 

públicos, comércio, indústrias, hospitais, dentre outros, levando muitas vezes aquela 

região ao colapso. (BRASIL, 2003). 

O Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, feito pela Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), mostra alguns dados importantes sobre a frequência de 

precipitações e os desastres causados, dentro de cada região do país. 

 
Quadro 2: Brasil: principais ocorrências de desastres naturais por região 
Fonte: Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 

A partir dessa figura do Atlas (UFSC 2013), podemos ver percentuais distintos para 

os tipos mais recorrentes em cada região do Brasil. 

Na região Norte, o maior número de desastres está relacionado às chuvas, 

tempestades severas nos meses de novembro a março, definidas por chuvas fortes, 

rajadas de vento intensas e descargas elétricas, apresentando um total de 66,4% 

para este tipo de calamidade. 
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Na região Nordeste, a grande maioria dos registros é relativa a episódios de 

estiagem e seca, que corresponde a 78,4% do total. Enxurradas e inundações ficam 

em segundo lugar e juntas somam 19,5%. 

Já a região Sudeste mostra 31% das ocorrências relacionadas a estiagens e secas, 

enxurradas, com 30%, e inundações, com 20% dos totais registrados. 

Deslizamentos de terra e vendavais representam respectivamente 6,8% e 6,4%. 

A região Centro-Oeste mostrou maior número de registros relacionados a 

pluviometria, aparecendo os desastres por enxurradas com 38% e inundações com 

30% dos casos. Os desastres por estiagem e seca somam 18%. O restante fica 

entre erosões, 7%, vendavais, 3%, incêndios florestais, 2% por outros eventos que 

juntos somam 2%. 

No Sul, as calamidades mais extremas e comuns são relacionadas ao regime 

pluviométrico.  As Estiagens e secas são responsáveis por 38,7% do total de 

ocorrências registradas, seguidas de enxurradas, com 23,7%. Os vendavais são a 

terceira tipologia mais comum na região com 16,7%. Precipitações de granizos e 

inundações correspondem a 10,9% e 7,7% do total, respectivamente. 

De maneira geral, os dados acima apresentados, podem se resumir ao gráfico 

abaixo. 

  
Quadro 3: Brasil: desastres naturais mais recorrentes 
Fonte: Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 

Estiagens e secas, consequências de diminuição das chuvas e do déficit hídrico, 

respectivamente, são os desastres naturais que mais ocorrem e são vistos como um 

dos grandes problemas do Brasil. Somam 51,3% do total de calamidades registradas 

no país no período de 1991 a 2012. Afetam larga faixa territorial e causam danos 

prolongados na economia que refletem diretamente na sociedade. 
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Enxurradas são a segunda maior categoria na ocorrência de desastres no país. 

Com um total de 20,6% dos registros ocorridos nos últimos anos. Ocorrem muitas 

vezes associadas a vendavais, e também podem desencadear outros eventos, que 

multiplicam o efeito destruidor do evento e aumentam os danos causados. 

Inundações, ligadas às cheias de rios, são o terceira tipo de desastre que mais 

acontece no Brasil. Correspondem a 12% dos desastres naturais. Afetam 

diretamente as populações ribeirinhas e as que ocupam as planícies de inundação. 

Na sequencia temos vendavais e granizos, correspondendo a 7,1% e 4,2%, 

respectivamente, de calamidades brasileiras registradas. Os demais desastres 

naturais registrados no Brasil – geadas, erosão, incêndios florestais, deslizamentos 

de terra, tornados – foram pouco expressivos e correspondem como Outros, que 

somados são 4,7% do total. 

Dessa maneira, o banco de dados de desastres associados a fenômenos naturais, 

indica que estiagens, secas e enxurradas são as tipologias mais comuns no Brasil. 

2.1.2 DESASTRES NATURAIS EM SANTA CATARINA 

Santa Catarina vem sendo atingida de tempos em tempos por desastres naturais 

em todo o seu território. De 2002 a 2012, foram registradas 1108 ocorrências de 

enxurradas, inundações e deslizamentos, o que corresponde a 11% do total de 

ocorrências semelhantes no país (YOUNG, 2015).  Os resultados dos desastres em 

Santa Catarina são devastadores. Para se ter uma idéia do alcance de um desastre, 

o número de vítimas fatais é o indicador mais relevante. Também é levado em conta 

o número de municípios atingidos, de desabrigados, de desalojados, a população 

atingida, a malha urbana afetada, o número de deslizamentos, o número de casas 

destruídas, os prejuízos materiais, etc. Na tabela a seguir, são apresentados os 

principais dados dos maiores desastres naturais já registrados em Santa Catarina.  
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Quadro 4: Resumo dos desastres naturais em Santa Catarina de 1974 a 2016. 

Fonte: Defesa Civil de Santa Catarina 

O maior desastre natural já registrado em Santa Catarina, considerando o número 

de vítimas fatais, ocorreu em 1974, na cidade de Tubarão, no Sul do estado, que 

teve um saldo de 199 mortes. Nos anos 80, as duas grandes calamidades do estado 

foram as inundações de 1983 e 1984 no Vale do Itajaí, quando o Rio Itajaí-Açu 

atingiu o nível de mais de quinze metros em Blumenau, inundando grande parte da 

área urbana. Em 1983 foram 49 mortos e cerca de 198 mil desabrigados; em 1984, 

16 mortes e em torno de 225.000 desabrigados. 

Na década seguinte, a maior ocorrência se deu em 1995, na capital Florianópolis e 

no Sul do estado, com enchentes e deslizamentos de terra que vitimaram fatalmente 

29 pessoas e deixaram cerca de 29.000 desabrigados em 27 municípios. Após os 

anos 2000, o maior desastre no estado de Santa Catarina aconteceu no final de 

2008, em novembro, no Vale do Itajaí. Depois de três meses de chuvas intensas e 

prolongadas, que encharcaram a terra, aumentando seu percentual hidrostático. 

Chuvas recordes de mais de 500mm em apenas 2 dias causaram mais de 7.000 

deslizamentos, ocasionando 135 mortes e 80.000 desabrigados em dez cidades. Em 

2004, ocorreu o primeiro furacão no litoral brasileiro, o Furacão Catarina, que atingiu 

o Sul do estado e vitimou 4 pessoas e deixou 33.000 desabrigados em 40 cidades. 



10 

 

No ano de 2015, um tornado passou por Xanxerê, no Oeste do Estado; e em 2016, 

outro tornado atingiu Tubarão. 

No capítulo sobre Santa Catarina no Atlas Brasileiro de Desastres, foi feita a 

análise estatística dos registros de desastres de 1991 a 2010. Na primeira metade 

do período analisado, houve um registro de 1437 desastres, e na segunda metade 

um registro de 2466 desastres, com um aumento de 70% em relação à década 

anterior. Em termos de danos e prejuízos totais por tipo de evento em Santa 

Catarina, as enxurradas ou inundações bruscas são responsáveis por 44% dos 

prejuízos, seguidas pelas estiagens com 33%, as inundações graduais com 10% e 

os vendavais com 3% (CEPED/UFSC, 2016). Com isso, fica claro o poder de 

destruição das enxurradas, comparando com os demais tipos de desastres. A 

concentração da população nas áreas urbanas, com um modelo de urbanização de 

alto impacto ambiental e vulnerabilidade, com a ocupação de áreas de risco de 

deslizamento e de inundações potencializa o poder destrutivo dos fenômenos 

naturais causadores de desastres. 

2.1.3 BLUMENAU E REGIÃO 

Blumenau destaca-se, dentre as cidades catarinenses tanto pela maior frequência 

e intensidade de desastres, quanto pela eficiência de sua Defesa Civil e pelo nível 

de detalhamento de seu Plano de Contingência (BLUMENAU, 2016a). Já tendo 

enfrentado 69 inundações em 162 anos, Blumenau acumulou muita experiência no 

enfrentamento de desastres. Após o desastre de 2008, Blumenau criou o Alerta Blu 

– Sistema de Monitoramento e Alerta de Eventos Extremos de Blumenau. O Alerta 

Blu é um aplicativo para celular que informa o nível do Rio Itajaí-açu, o nível de 

inundação de cada rua, e o risco de deslizamento das encostas. (BLUMENAU, 

2016b). Apesar de toda essa, áreas de risco continuam ocupadas. O município 

prevê que em torno de 38.000 pessoas vivam em áreas classificadas como de alto 

risco natural a movimentos de terra (VIEIRA; JANSEN; POZZOBOM, 2016). 

A Defesa Civil de Itajaí também conta com um aplicativo colaborativo para 

telefones celulares que permite que cada cidadão seja um agente voluntário de 

defesa civil comunitária. O aplicativo permite ao cidadão compartilhar informações 

em tempo real sobre enchentes, ventos, deslizamentos, etc. Além disso, o morador 

pode acompanhar o nível dos rios e a quantidade de chuvas em determinado 

período. Tudo é registrado no mapa da cidade, com foto.(ITAJAÍ, 2016).  
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2.1.4 AS FORÇAS ARMADAS 

Dentre as três Forças Armadas, o Exército Brasileiro é a que possui marcante 

presença em todos os rincões do país, tendo rápida locomoção ao local da 

catástrofe e grande efetivo e aptidão para a execução dos trabalhos de Ajuda 

Humanitária. 

Esse apoio acontece em operações de cooperação e coordenação com diversos 

atores. O Poder Militar é aplicado no âmbito interno ou externo, não envolvendo o 

apoio diretamente. Nessas operações, o Exército Brasileiro apoia órgãos ou 

instituições (governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou privados, 

nacionais ou internacionais), definidos genericamente como agências. (BRASIL, 1-1, 

2017). 

A Força Terrestre deve cumprir as atribuições subsidiárias gerais previstas na 

legislação complementar, que são: cooperar com o desenvolvimento nacional e com  

a Defesa Civil, bem como apoiar a política externa do país e participar de operações 

internacionais de paz e de ajuda humanitária. (BRASIL, 2014). 

Em atenção à Diretriz de Implantação do Subprojeto Força Humanitária (BRASIL, 

2014a, p. 613), o Exército Brasileiro iniciou a experimentação doutrinária da Força 

Humanitária em 2014, desenvolvendo seu Projeto Piloto no Comando Militar do 

Nordeste em 2015. A implantação da Força de Ajuda Humanitária nos demais 

Comandos Militares de Área ocorrerão até 31 de dezembro de 2022. 

Desta forma, percebe-se que quanto mais cresce o número de desastres naturais, 

o emprego de tropas militares nestas calamidades também aumenta. Assim, 

evidencia-se a importância de aperfeiçoar a atuação das OM no cumprimento da 

atribuição subsidiária geral de cooperar com a Defesa Civil, como por exemplo, na 

Operação Itajaí-Açu, no Vale do Itajaí, em 2008: 

 Durante toda a operação, a 14ª Bda Inf Mtz empregou 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, blindados, barcos, viaturas de 
tipos variados, material e pontes móveis de Engenharia (A 
TRAGÉDIA, 2009, p. 28). 
 

Sobre a atualidade do assunto, percebe-se pela Operação Enchentes, em 2010, 

executada pela 10ª Bda Inf Mtz em Recife-PE (OPERAÇÃO, 2010, p. 39-43); 

Operação Serrana, em 2011, planejada pela 1ª DE no Rio de Janeiro-RJ 

(OPERAÇÃO, 2011, p. 33); e outras atuais, porém de menor vulto, como a 
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participação da 3ª Companhia/63º Batalhão de Infantaria, Tubarão-SC, após o 

vendaval que abalou o município em 16 de outubro de 2016 (DIÁRIO, 2016). 

Assim como já observamos um aumento da participação do EB em Ajuda 

Humanitária, podemos projetar para o futuro uma participação ainda maior e de mais 

vulto: 

 O cenário visualizado para os próximos anos revela peculiaridades 
no que concerne ao emprego do Exército no território nacional, 
merecendo destaque, dentre outros aspectos, as crescentes ações 
de apoio à Defesa Civil, nos desastres naturais ocorridos nas diversas 
Unidades da Federação. (FORÇA, 2016, p. 11). 
 
 

A Implantação da Força de Ajuda Humanitária no âmbito da 14ª Bda Inf Mtz, tem 

como finalidade: 

Possibilitar a implantação da F Aj Hum, valor Batalhão, de emprego dual, 
de organização ad hoc, e em permanente estado de prontidão, com as 
capacidades necessárias ao seu emprego em operações de Ajuda 
Humanitária e de apoio a órgãos governamentais, em ambiente 
interagências (BRASIL, 2017ª, p 2/5).  

 

Para implantar esta força no Comando Militar do Sul, o Estado Maior da 14ª 

Brigada de Infantaria Motorizada, desde então, está organizando uma Força de 

Ajuda Humanitária para atuar no ambiente da 5ª Divisão de Exército e, se for 

preciso, em todo o CMS, tendo como seu amparo de organização a NCD Nr 0/2014 

de Operações de Ajuda Humanitária (BRASIL, 2014d). Assim sendo, a intenção 

desta Brigada é notada: 

A F Aj Hum da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada deverá ser 
organizada, equipada e instruída para cumprir missões específicas, em 
coordenação e auxílio à Defesa Civil, com o objetivo primordial de mitigar 
o sofrimento humano, em caso de desastre humanitário, prioritariamente 
na área de responsabilidade da 5ª Divisão de Exército, ou se necessário, 
em toda a área do Comando Militar do Sul (Brasil, 2017c, p 3/9). 

 

Sobre a preparação da F Aj Hum, será a partir da Unidade do local atingido ou o 

mais próximo, com os meios já existentes. Assim, poderá ser feito de duas maneiras: 

baseado em um comando de unidade local, tendo um comando enquadrante ou com 

base em um comando externo ao local da calamidade. Montada baseado em um 

comando de unidade local, o comandante dessa OM atenderia às demandas do 

desastre, praticamente com seus próprios meios. 
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Quadro 5: Organograma de F Aj Hum estruturada com Base em um Comando de Unidade Local 
Fonte: NCD Nr 01/2014 (BRASIL, 2014) 
 
 
 
 

 
Quadro 6: Organograma de F Aj Hum estruturada com utilização em um Comando Enquadrante 
Fonte: NCD Nr 01/2014 (BRASIL, 2014) 
 

 

Tomando como base o Organograma acima de F Aj Hum estruturada com 

utilização de um comando enquadrante, e após três Exercícios de Ajuda 

Humanitária, chegou-se ao seguinte Quadro Organizacional da Força de Ajuda 

Humanitária: 
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Quadro 7 – Estrutura Organizacional Básica da F Aj Hum da 14ª Bda Inf Mtz  
Fonte: Diretriz de Planeamento Nr 03/2017 (BRASIL, 2017c, p. 2/5-3/5) 

Porém, esse organograma ainda está sendo desenvolvido, testado e aperfeiçoado 

por meio de Exercícios de Ajuda Humanitária, realizados anualmente no Estado de 

Santa Catarina. 

2.1.5 DEFESA CIVIL 

A Defesa Civil no Brasil está organizada sob a forma de sistema, chamado Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), no qual o órgão central é a 

Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC), dentro do Ministério da Integração 

Nacional, que é responsável pela sua articulação, coordenação e supervisão 

técnica. O SINPDEC é constituído pelos órgãos da administração pública federal, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas entidades públicas e 

privadas de atuantes na área de proteção e defesa civil (UFSC, 2012b; BRASIL, 

2012a).  

O SINPDEC é o responsável pela gestão de catástrofes, coordenando ações de 

diversos órgãos governamentais para a solução dos problemas. Nesse contexto, 

destaca-se a descenttralização do sistema, preparado para atender o município, 

protagonista das calamidades em geral. As ações gerais da Defesa Civil em um 

desastre são respectivamente a Prevenção, a Mitigação, a Preparação, a Resposta 

e a Recuperação. 

2.1.5.1 Prevenção 

Entende-se por prevenção ações voltadas para evitar possíveis impactos mediante 

ações planejadas e realizadas com antecedência. Essas ações são normalmente 
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representadas por projetos e obras estruturais que visam evitar, ou, pelo menos, 

reduzir os possíveis impactos das ameaças (UFSC, 2012). 

2.1.5.2 Mitigação 

Ações que visam diminuir ou limitar os revezes resultantes dos desastres. 

Normalmente não é possível prevenir todos os impactos causados por desastres 

naturais, mas é possível diminuir sensivelmente sua escala mediante estratégias e 

ações. Muitas vezes, prevenção se confunde com mitigação (UFSC, 2012). 

2.1.5.3 Resposta 

Prestação de serviços de emergência e assistência durante ou logo em seguida a 

um desastre, procurando de salvar o máximo de vidas, reduzir danos sobre a saúde, 

garantir a segurança pública e satisfazer as necessidades básicas de subsistência 

da população afetada (BRASIL, 2007). 

2.1.5.4 Recuperação 

São as ações voltadas para a recuperação de um ambiente degradado por um 

desastre natural ou ambiental. Tem início imediatamente após a finalização da fase 

da resposta e deve basear-se em ações governamentais previamente definidas que 

facilitem o estabelecimento de responsabilidades institucionais claras e permitam a 

participação pública. Tem por finalidade reestabelecer, em sua plenitude, os serviços 

públicos, a economia de área, o moral social e o bem-estar da população (BRASIL, 

2007). 

2.1.6 DEFESA CIVIL DE SANTA CATARINA 

A Defesa Civil de Santa Catarina, em parceria com as Defesas Civis dos 

municípios, e com o apoio do Exército Brasileiro, resgatam as vítimas e as 

encaminham para os abrigos. Após isso, o próximo passo é recuperar, com ações 

para a retomada das condições anteriores ao desastre, como a desobstrução das 

vias públicas, o reestabelecimento do abastecimento de água e energia elétrica, a 

limpeza e o retorno aos imóveis viáveis. Depois, inicia-se a reconstrução de imóveis 

e infraestrura destruída, que pode levar vários meses. O último passo da fase pós-

desastre é a avaliação, quando se procura entender o que ocorreu e rever e 

aprimorar os processos.  

  Logo, começa a fase pré-desastre, na qual o primeiro passo é a prevenção, para 

evitar a instalação de situações de risco. A prevenção inclui o mapeamento, 

monitoramento e desocupação das áreas de risco. O passo seguinte é a mitigação, 

para reduzir os possíveis impactos. A mitigação inclui a redução das emissões de 
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carbono e o aumento do sequestro de carbono pelas áreas verdes. O passo 

seguinte é a preparação para a convivência com as mudanças climáticas, com 

ações de adaptação das edificações e da infraestrutura, e capacitação de técnicos e 

da comunidade. O passo final da fase pré-desastre é o alerta, com o aviso prévio do 

evento potencialmente causador de um desastre. (YOUNG, 2015b).  

2.1.7  CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CATARINA 

De acordo com o Parágrafo 5° do Art. 144 da Constituição Brasileira, os Corpos de 

Bombeiros Militares são o braço executante das tarefas da Defesa Civil. 

No estado de Santa Catarina, para atender a demanda da Defesa Civil, fruto da 

grande ocorrência de fenômenos naturais na região, foi criado o Batalhão de Ajuda 

Humanitária (BAjH) do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), 

sediado em Florianópolis, subordinado ao Subcomandante Geral (ScmtG). Esse 

Batalhão possui estrutura própria e pode se deslocar para qualquer cidade de Santa 

Catarina para fazer frente aos desastres que por ventura ocorram, e terá sua sede 

relocada temporariamente durante as operações. Ocupando as instalações de um 

Batalhão de Bombeiros já existente no local, levará seus materiais e meios 

específicos para o cumprimento da missão. 

2.2   COLETA DE DADOS 

Foi feita uma pesquisa em documentos de exercícios da 14ª Bda Inf Mtz, com 

atenção às principais demandas observadas pelas OM daquela Brigada, que 

forneceram importantes informações sobre o tema em análise, complementando, 

com a experiência técnico-profissional dos profissionais envolvidos. 

Quanto ao objetivo geral, foi feita uma pesquisa descritiva, pois procurou descrever 

os materiais empregados por algumas OM envolvidas com Aj Hum, buscando 

aumentar os conhecimentos sobre as características dos meios militares adequados 

em um Batalhão de Infantaria em Op Aj Hum e Apoio à Defesa Civil, obtendo desta 

maneira uma visão mais completa. 

Quanto aos procedimentos técnicos, foi realizada uma pesquisa com material já 

publicado, constituída principalmente de manuais nacionais, artigos, trabalhos e 

materiais disponibilizados na Internet; além de uma pesquisa documental, quando se 

utilizou de Ordens de Serviços, Ordens de Instrução, Análise-Pós Ação do Exercício 
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de Aj Hum, Relatórios, Quadro de Cargos Previstos (QCP) e Quadro de Dotação de 

Material (QDM) dos Exercícios de Aj Hum da 14ª Bda Inf Mtz.  

  

2.2.1 QUESTIONÁRIO 

INSTRUMENTO AMOSTRA 

Questionário Militares que servem na 14ª Bda Inf Mtz, que 

participaram de exercícios e Operações de Aj Hum 

Quadro 8: Quadro de militares selecionados para responder ao questionário. 
Fonte: O Autor. 

Os questionários foram planejados com perguntas abertas, fechadas e mistas, cuja 

aplicação, por meio de ferramentas de Tecnologia da Informação (formulários do 

Google Docs). 

O objetivo do questionário é verificar, com quem participou de Operações de Ajuda 

Humanitária ou até mesmo de exercícios no terreno, as necessidades de pessoal e 

material vivida em todos os escalões participantes e as principais dificuldades 

encontradas advindas de possíveis faltas de material e falhas na logística. 

2.2.2 ANÁLISE DE DADOS 

Na coleta documental, os conceitos foram analisados e colocados por assunto, 

dentro dos objetivos desta pesquisa. Já os dados quantitativos, foram exibidos 

através de tabelas. 

A observação direta foi feita durante o Exercício da F Aj Hum, em novembro de 

2017 e em agosto de 2019, do qual este oficial fez parte da Direção do Exercício, 

podendo verificar os incidentes e atuação da tropa para sanar os problemas 

propostos. 

No final, foram confrontadas as informações obtidas no questionário, observação 

direta e na pesquisa bibliográfica, possibilitando avaliar as necessidades, 

impressões e opiniões, com relação ao QDM e QO ideal para um Batalhão de 

Infantaria da 14ª Bda Inf Mtz e que seja o mais simples e exequível possível. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A finalidade deste capítulo é apresentar os resultados obtidos por meio das 

diversas fontes pesquisadas no decorrer desse trabalho. Também serão 

apresentados gráficos relativos à pesquisa feia com militares que servem nos 

Batalhões de Infantaria da 14ª Bda Inf Mtz a fim de se ter a visão mais atual da 

realidade vivida na tropa envolvida com esse tipo de atividade. 
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Para se chegar a uma conclusão se realmente nosso QDM deve ser 

complementado e adaptado a Op Aj Hum, e o que deve existir além dos materiais 

tradicionais nas OM de Infantaria, sentiu-se a necessidade de além de pesquisar nos 

documentos de exercícios de Aj Hum, de ouvir militares que sentiram durante a 

execução das atividades a falta de determinados materiais. Para se chegar a essa 

conclusão, foram elaboradas algumas perguntas que se seguem, já com seus 

respectivos gráficos com as respostas.  

 

 

Os dois primeiros questionamentos foram elaborados para verificar realmente o 

efetivo percentual participante de Operações de Ajuda Humanitária objeto desse 

trabalho. O primeiro gráfico mostra que 91,4% já participaram de Op Aj Hum e que 

mais da metade foi em situações de desastres naturais.  

No segundo gráfico, os 47,9% assinalaram “Outras Operações”, os exemplos foram 

a Operação Acolhida, que apesar de seu caráter humanitário, tem um contexto 

completamente diferente. Outro exemplo foi um incêndio químico na cidade de São 

Francisco do Sul, em setembro de 2013. 
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Nesses três gráficos, percebe-se que a maioria do material utilizado é o material 

proveniente da reserva de material da Subunidade e dos Pelotões, uma vez que a 

maior parte do espaço destinado a essas missões vem dessas reservas. Materiais 

específicos e diferentes do comum, ou são também colocados junto a essas 

reservas, ou são acondicionados em espaços improvisados, muitas vezes sem o 
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devido cuidado e manutenção.  

 

 

.

 

 

Aqui, corroborando com os gráficos anteriores, podemos ver que a maioria dos 

militares sentiu a necessidade de algum material que a OM não possuía. Nos gráfico 

de barras, os comandantes, seja de grupo, pelotão ou companhia, elencaram os 

materiais que sentiram necessidade nas diversas missões. Cabe salientar, que 

muitas vezes, outros órgãos como os Bombeiros, Polícia, Defesa Civil ou até mesmo 

a Engenharia do Exército podem possuir esses materiais, porém pela grande 

demanda nessas situações e até pela dificuldade de empréstimo de material e um 

operador experiente, há essa carência de material disponível. 

Os principais materiais citados, relevantes e possíveis de serem adquiridos e 

mantidos por um Batalhão de Infantaria foram material de trânsito para balizamento, 

coletes salva-vidas, motosserras e equipamentos de segurança e proteção 
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individual. 

Já sobre a instrução e preparação de pessoal para as missões, obtivemos as 

seguintes respostas: 

 

Existe também a divisão específica das Subunidades (SU) de um Batalhão de 

Infantaria por tipo de missão. No caso do 62° Batalhão de Infantaria (62° BI), 

sediado em Joinviille/ SC, pertencente à 14ª Bda Inf Mtz, a 1ª Companhia de 

Fuzileiros é vocacionada para Operações de Garantia da Lei e da Ordem, já a 2ª 

Companhia de Fuzileiros é voltada para Operações de Ajuda Humanitária. Isso não 

torna cada SU exclusiva de sua missão principal, podendo as duas ser empregadas 

em ambas as situações. Isso é uma ótima idéia para instrução e preparação de 

pessoal, bem como na distribuição de material. Caso a SU precise de número 

adicional de militares, é mais fácil a adaptação e o nivelamento do efetivo recém 

incorporado. 

Portanto, com base nesses dados percentuais, verifica-se que há uma deficiência 

de meios e materiais básicos para uma F Aj Hum. Porém, tais materiais são 

específicos e não constam em um QDM tradicional de uma Unidade de Infantaria, 

sendo necessária sua aquisição. Uma F Aj Hum, pode ser acionada somente com 

seus materiais já existentes, mas não se sabe o quanto a execução das tarefas, 

durante a missão, será comprometida pela fala desses materiais. 

Como á salientado anteriormente, os Bombeiros Militares possuem um Batalhão de 

Ajuda Humanitária, a Engenharia do Exército também possui uma gama enorme de 

materiais para esse tipo de missão, e de início, no entendimento do Exército, não 

haveria necessidade possuir meios e materiais peculiares para este tipo de missão. 
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Contudo, como foi visto neste trabalho, deve-se questionar se os materiais usados 

pelo Exército são os mais apropriados, visando manter um permanente estado de 

prontidão operativa de um Batalhão de Infantaria. 

Então, como visto ao longo deste artigo, a doutrina de Ajuda Humanitária no 

Exército ainda precisa ser testada e aperfeiçoada. A logística nessas operações, até 

mesmo por falta de expertise, é a logística padrão do EB, aplicada a qualquer tipo de 

operação, não levando em conta suas peculiaridades e fatores importantes. 

Por ser um tema relativamente recente, foram utilizados manuais e outras fontes 

que tratavam superficialmente do tema, bem como ordens de instrução e 

documentos relativos a exercícios de experimentação doutrinária. Entretanto, dentre 

as fontes consultadas, ressalta-se as Experimentações Doutrinárias do Comando 

Militar do Nordeste (CMNE), de 2015, que propõem a estrutura da Força de Ajuda 

Humanitária do CMNE e seu adestramento; e também a Ordem de Instrução, Anexo 

Logístico e Análise Pós-Ação da implementação F A Hum na 14ª Bda Inf Mtz. 

Ambas mostrando-se literaturas muito importantes para o resultado almejado. 

Desta forma, o objetivo desse trabalho foi levantar os problemas logísticos, 

propondo um novo Quadro de Dotação de Material para que um Batalhão de 

Infantaria da 14ª Bda Inf Mtz, possa compor uma F Aj Hum, para atender a 

desastres no estado de Santa Catarina. Tudo com base em bibliografia de nossa 

base doutrinária, documento de exercícios de experimentação doutrinária de F Aj 

Hum, da observação direta e de pesquisa feita com militares que já participaram 

desse tipo de operação.  

Por fim, como o estudo desse tipo de operação ainda é recente no âmbito do 

Exército, ainda existe um campo imenso para pesquisa e inúmeras lacunas precisam 

ser preenchidas. O foco desse trabalho é preencher apenas uma lacuna 

mencionada no problema levantado, que é a solução da logística de material para 

que um Batalhão de Infantaria possa sair para cumprir a missão com o máximo de 

segurança, rapidez e profissionalismo, cumprindo com o dever que a sociedade 

espera das Forças Armadas como um todo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Da análise de todo material levantado, dos manuais, do questionário e das 

documentações diversas da 14ª Bda Inf Mtz, foi verificado que a Defesa Civil e os 

demais órgãos – incluindo o Exército Brasileiro – que atuam nos desastres em 
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cada região do Brasil possuem um modo de atuar peculiar. Isso pode variar 

devido à natureza do desastre, que demanda organização e preparação próprias, 

respeitando as necessidades de cada local. 

Fruto dos objetivos desse trabalho, foram apresentados os principais desastres 

naturais no estado de Santa Catarina nos últimos anos e como a Defesa Civil de 

Santa Catarina, Bombeiros Militares e demais órgãos do estado se preparam e 

combatem cada situação de calamidade. Foi verificado também como seria a 

preparação das Unidades da 14ª Bda Inf Mtz para esse tipo de missão. Cabe 

salientar que em Op A Hum, a agência que coordena os trabalhos é a Defesa 

Civil, cabendo ao Exército papel de apoio às operações, cedendo pessoal e 

material para facilitar os trabalhos e diminuir na medida do possível os prejuízos 

e mitigar o sofrimento da população. 

O objetivo principal desse trabalho era mostrar os problemas logísticos de 

material que as Organizações Militares (OM) do estado de Santa Catarina 

enfrentavam para cumprir as diversas missões em um contexto de calamidade 

pública. Porém, durante a execução desse artigo, com a consulta de diversas 

fontes e do questionário, foi levantado o real papel de um Batalhão de Infantaria 

em Op Aj Hum, que é de cumprir diversas missões empregando seu pessoal e 

material existente. Materiais específicos não comuns ao QDM do Batalhão 

deverão ser fornecidos por outras Unidades do Exército ou Órgão de Segurança 

Pública, e em último caso, podendo ser até mesmo alugado mediante licitação. 

Isso simplifica e facilita muito a preparação material de um Batalhão de Infantaria, 

que não terá os encargos de aquisição, manutenção e acondicionamento desses 

materiais, cabendo apenas pequenas adaptações em seu QDM com materiais de 

pequena monta de fácil operação e manutenção – que estão descritos no 

apêndice desse trabalho. Materiais de grande monta e pouco comuns para um 

Batalhão de Infantaria, como voadeiras e motores de popa – comuns apenas em 

Batalhões de Infantaria de Selva – exigiriam grande esforço além de sua 

aquisição, principalmente para manutenção, acondicionamento e formação de 

pilotos de embarcações, tornando praticamente inviável essa prática devido à 

sua pouca utilidade em períodos em que não estivessem sendo empregados. 

Caso haja necessidade do emprego de voadeiras e motores de popa, a tanto a 

Engenharia do Exército quanto os Bombeiros miliares de Santa Catarina podem 

prestar esse apoio. Não se espera da Infantaria enorme quantidade de meios. 
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A Defesa Civil de Santa Catarina é uma das mais estruturadas do Brasil, e 

juntamente com os Bombeiros Militares, possuem uma organização ímpar, com 

rapidez de atuação em praticamente qualquer local do estado. O que falta para 

essa estrutura – e é aí que entra o apoio do Batalhão de Infantaria – é a 

quantidade de pessoal envolvido. Por exemplo, uma Companhia de Infantaria 

possui 3 Pelotões e 9 Grupos de Combate, e com os meios da Engenharia e do 

Batalhão Logístico do Exército, ou dos Bombeiros e Polícia Militar, ou demais 

órgãos públicos envolvidos, articulados pela Defesa Civil, poderá cumprir uma 

gama muito grande de missões, não havendo a necessidade de um Batalhão de 

Infantaria ser autossuficiente nesse tipo de operação e em caso de necessidade 

é só coordenar e solicitar apoio a quem detém os meios.   

Portanto, não será necessário fazer grandes alterações no QDM, QCP 

específicos para esse tipo de missão. Basta ter a tropa constituída, com toda sua 

cadeia de comando funcionando, com pequena quantidade de material 

específico adicional, que será apenas facilitador, e não determinante no 

cumprimento das missões. 
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ANEXO – SOLUÇÃO PRÁTICA 

 

Segue abaixo uma proposta de complementação de QDM, com materiais 

específicos e dentro de uma prioridade, para que um Batalhão de Infantaria possa 

estar em condições de atuar em suas missões. 

Prioridade Item Quantidade 

1 Kit Primeiros Socorros para Viatura 1 por viatura 

2 Kit Primeiros Socorros Individual 1 por militar 

3 Ambulância 3 para Gp Evacuação 

4 Facão 5 por pelotão Rsg Slv 

5 Botas Impermeáveis 1 par por militar do Pel 

Rsg Slv e do Pel Sv 

6 Luvas de Raspa (construção) 1 par por militar do Pel 
Rsg Slv e do Pel Sv 

7 Equipamentos de Proteção Individual 

(óculos, protetor auricular, capacete) 

1 par por militar do Pel 

Rsg Slv e do Pel Sv 

8 Equipamento de montanhismo e rapel 

(corda, mosquetões, capacetes, boldriés, 

atadura de peito, etc) 

1 por Pel Rsg Slv 

9 Lanterna 1 por militar 

10 Enxada 2 por Gp Rsg Slv 

11 Pá 2 por Gp Rsg Slv 

12 Gerador de energia 1 por Pel 

13 Gerador de Energia Portátil (mínimo 0,95 

KVA 

1 por Gp Rsg Slv 

14 Motobomba (para puxar água) 1 por Pel Rsg Slv 

15 Serrote podador de galhos altos e baixos 

(motopoda) 

1 por Gp Rsg Slv 

16 Rádio 1 por fração a partir do 

nível esquadra 

17 Material para iluminação (fios, lâmpadas, 

etc) 

O necessário 

18 Barraca O necessário para atender 

as demanda 
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19 Colete Salva-vidas 1 por militar na 

embarcação 

20 Embarcação nível esquadra ou GC 3 por pelotão Rsg Slv 

21 Remos 1 para cada militar da 

embarcação 

 

Cabe salientar que a proposta já é partindo de um QDM de uma Unidade de 

Infantaria da 14ª Bda Inf Mtz, e outros materiais individuais e coletivos que podem 

ser utilizados e á estão em QDM, não estão aqui relacionados. As frações elencadas 

são específicas para missões de ajuda humanitária, porém segue-se a estrutura 

ternária vigente no Exército, onde a Companhia de Resgate e Salvamento é 

composta por 3 Pelotões de Resgate e Salvamento, os Pelotões por 3 grupos, etc. 

Para levantar esses materiais, foram ouvidos militares que já participaram de 

missões e sentiram a real necessidade.  

Para a aquisição destes materiais, os Batalhões, ou até mesmo a Brigada de forma 

centralizada, deverá preparar o processo licitatório. Tal processo demanda tempo 

para ser concluído, o que requer planejamento por parte dos responsáveis para que 

não haja atraso nas entregas ou produtos de baixa qualidade que não atendam às 

necessidades. 

Caso não haja recurso para aquisição destes materiais, tendo em vista grande 

parte deles serem materiais permanentes, pode-se optar pelo aluguel de materiais 

específicos para cada missão, tornando ainda mais flexível o planejamento e 

desonerando a Unidade de realizar manutenções periódicas e destinar um espaço 

para seu acondicionamento. 

 
 


