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MEDIDAS DE FOMENTO DA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA, E 

COOPERAÇÃO EM OPERAÇÕES MULTINACIONAIS NAS AMÉRICAS. 
 
 
   CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

    Antecedentes 

• Williamsburg (1995) – Declarou-se a promoção a uma maior cooperação no apoio à 
participação voluntária em Operações de Paz (Op Paz) auspiciadas pelas Nações 
Unidas; 

• Bariloche (1996) – No decurso das discussões, ressaltou-se a necessidade de 
aprofundar a cooperação interamericana para a manutenção da paz e o fortalecimento 
da segurança hemisférica e exortaram todas as nações do hemisfério para 
promoverem, por meio  de uma participação ativa e voluntária, o êxito das Operações 
de Manutenção da Paz (Op Mnt Paz), em conformidade com a Carta da Organização 
das Nações Unidas (ONU); 

• Manaus (2000) – Declarou-se que os Estados devem trabalhar no sentido de 
consolidar a paz no espaço americano e valorizar os princípios e normas do Direito 
Internacional, consagrados nas Cartas da ONU e da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), referentes à autodeterminação, à integridade territorial, à não-
intervenção, à solução pacífica de controvérsias, ao desenvolvimento econômico e 
social e ao direito de autodefesa; 

• Santiago (2002) – Declarou-se,  mais uma vez, o apoio à participação voluntária e 
ativa das nações do hemisfério nas Op Mnt Paz da ONU, que são postas em prática 
pelos Estados, conforme seus interesses nacionais e sua legislação interna; 

• Declarou-se  ainda que os trabalhos da Conferência de Ministros da Defesa devem 
ter continuidade, reiterando a recomendação sobre a necessidade de coordenação e 
cooperação entre os Estados; 

• Quito (2004) – Declarou-se a vontade política de fortalecer as Op Paz, apoiando a 
voluntária e ativa participação das nações do hemisfério em Op Paz autorizadas por 
mandato da ONU, ou aquelas missões que se desenvolvem no marco dos tratados e 
acordos de paz;  

• Declarou-se, também, o reconhecimento de que a participação em Op Paz é um 
compromisso de cada Estado de acordo com seus interesses nacionais e leis 
respectivas e compartilham a disposição em aprofundar a cooperação regional para 
Op Paz, para o qual é necessário melhorar a educação e o treinamento de militares e 
civis neste âmbito. Destacou-se ainda o fortalecimento da interoperabilidade entre as 
Forças Armadas (FA) e em particular reconhecem, entre outras, a cooperação em Op 
Paz; 
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• Declarou-se, finalizando, que se reconheça e se apóie a participação dos países em 
atividades de manutenção da paz, evidenciando especificamente a Força 
Multinacional Interina (FMI) no Haiti e a Missão de Estabilização das Nações Unidas 
no Haiti (MINUSTAH), por solidariedade ao povo haitiano, como também pela 
importância de tais operações no enfoque cooperativo que consideram vital para a 
manutenção da paz e da segurança da região. 

 Consensos já alcançados e outras observações 

Do que foi declarado nas conferências anteriores pode-se inferir com menor ou maior 
destaque os seguintes consensos:  

• apoio dos países do hemisfério à participação ativa e voluntária nas Op Mnt Paz; 

• respeito aos interesses nacionais e às legislações internas no que se referir à 
participação dos países do hemisfério em Op Paz; 

• promoção do êxito e do fortalecimento das Op Mnt Paz; 

• Op Paz, em conformidade com a Carta da ONU ou a pedido dos Estados envolvidos 
e que deve ser analisado pelos Estados individualmente; 

• aperfeiçoamento da instrução e a intensificação do treinamento de militares e civis 
para as Op Paz; 

• levantamento de iniciativas para a discussão de enfoques regionais com respeito à 
participação em Op Paz; 

• disposição em aprofundar a cooperação regional para as Op Paz; 

• importância da ação da FMI e da MINUSTAH, no enfoque cooperativo que é 
considerado vital para a manutenção da paz e da segurança da região. 

No que diz respeito às Op Paz, observa-se que das declarações que marcaram o consenso 
no âmbito de cada conferência, a ênfase no treinamento de militares e civis e o 
aprofundamento da cooperação regional são os aspectos que merecem maior atenção e 
providências por parte dos países do hemisfério. 
 
        DESENVOLVIMENTO  

  Análise 

Na última conferência de San Francisco de Quito, em novembro de 2004, foi apresentado 
um excelente trabalho pela delegação chilena, apoiada pela delegação canadense e 
paraguaia, no subtema “Cooperação Hemisférica em Operações de Manutenção da Paz”, 
um tema correlato ao tema que ora está sendo tratado.  

Na oportunidade, após diversas considerações políticas foram destacados os últimos 15 
anos com as novas demandas de segurança cooperativa, evidenciando  uma maior 
necessidade de cooperação internacional, em contraposição a um ambiente de legítimas 
resistências de um sistema internacional estruturado e naturalmente cauteloso. Naquela  
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época, já se apresentava a necessidade de um sistema multilateral mais intrusivo e com 
maior capacidade de impor soluções, mesmo contra a vontade de alguns estados, 
buscando-se uma maior eficiência nos resultados das operações de paz. Uma maior 
eficiência como objetivo levaria à necessidade de instituições multilaterais com maior 
legitimidade, perante os problemas de segurança internacional, tornando-se imperiosa a 
busca de instituições multilaterais mais democráticas e mais representativas dos 
interesses de seus estados-membros. O resultado prático, e que se busca ainda hoje, seria 
dar a ONU capacidade real de manejo de crises, especialmente as de caráter humanitário, 
onde a importância das Op Paz é crescente, devido ao aumento das crises internacionais 
em número e em intensidade. 

Citando como exemplo a situação do Haiti, onde as principais ameaças são a pobreza, a 
desigualdade social, o escasso desenvolvimento de uma institucionalidade democrática 
sustentável e o escasso desenvolvimento econômico e social, foram enfatizados os 
avanços que culminaram em uma etapa de participação mais concertada em Op Paz e 
abordou-se possíveis novos passos a serem dados a fim de fortalecer o caminho de uma 
cooperação regional mais efetiva em relação às operações de paz. 

Na VII CMDA, voltamos a discutir e ampliar a pauta com as experiências e as 
perspectivas para o hemisfério no que tange as operações multinacionais de manutenção 
da paz, como a evolução natural do subtema desenvolvido na conferência anterior. 

O Haiti é o nosso grande exemplo e principal argumento que é fortalecido a luz dos fatos. 
Exemplo de um país em que se justificou uma missão de paz de características 
multidimensionais, em nosso continente, onde os diversos atores – militares, policiais e 
agências civis têm a sua maior ou menor importância em função do momento vivido – do 
caos à normalidade institucional. As FA têm normalmente maior importância na fase 
inicial do processo de paz, minimizando essa importância na medida em que as 
instituições do país vão sendo revitalizadas no prosseguimento do processo de 
reestruturação política, econômica e social, destacando aqui segmentos importantes como 
o da justiça, da segurança pública, do saneamento básico, da educação e, particularmente, 
o da geração de empregos. 

Na reunião de vice-ministros de relações exteriores e de defesa dos países latino- 
americanos componentes da MINUSTAH, de 04 de agosto do corrente ano, manifestou-
se o convencimento sobre a necessidade de um novo mandato que permitisse que os 
contingentes participantes pudessem incluir elementos para contribuir com o 
desenvolvimento social do Haiti e, nesse mesmo sentido, avaliar  as circunstâncias que 
tornasse possível a modificação gradual da ênfase em segurança da missão para uma 
ênfase mais voltada ao assessoramento e à cooperação política, econômica e social. Com 
essa manifestação, que resume as informações recebidas todos os dias sobre a missão, 
verifica-se que o Haiti já está vivendo um período de transição para a execução de 
medidas mais ligadas à reestruturação das instituições do estado mas, ainda, com sensível 
apelo à manutenção de tropas para garantia de um ambiente estável e seguro. 
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Sabemos que um ambiente estável e seguro não se completa apenas com forças de 
segurança. Há necessidade de que a população tenha emprego, educação, proporcionando 
a ela maior percepção de segurança e a impulsão para o desenvolvimento sustentado.  

Nesse sentido, é importante que as promessas dos países doadores sejam efetivamente 
cumpridas e ampliadas no volume de recursos financeiros.  Não existirá Op Paz exitosa 
se não houver aportes suficientes de recursos para a reconstrução do país e para a 
manutenção das bases que o torne competitivo no mercado internacional de um mundo 
globalizado. 

Além da garantia de compromissos financeiros por países doadores, durante e após a Op 
Paz, é importante que estejamos preparados para enfrentar efetivamente os desafios da 
relação civil-militar nas operações desse gênero. A carência de informações, a 
dificuldade de estabelecer as necessárias ligações iniciais com autoridades e líderes 
locais, as incertezas de um ambiente urbano ameaçador e amigo ao mesmo tempo, onde a 
diferença de idioma surge como um fator complicador, revela que os principais passos a 
serem dados no preparo do pessoal para as Op Paz devem estar intimamente ligados com 
a relação civil-militar, tanto no âmbito interno da missão (órgãos internos da missão da 
ONU no local) como na relação com as instituições locais e com a sociedade civil. A 
atuação brasileira no bairro de Bel Air, Porto Príncipe, com uma intensa ação cívico-
social, resultou na conquista da confiança da população para com a tropa e na diminuição 
da violência local. 

Ainda no campo das experiências vividas, a MINUSTAH teve desde o início da missão, 
em sua composição, efetivos de 13 países do hemisfério, sendo 8 deles com tropas de FA, 
perfazendo um total de 4000 militares (de FA e de polícias) ou seja:  60% de todo o 
efetivo do hemisfério empregado em Op Mnt Paz no mundo atualmente. Esses números 
demonstram o elevado interesse de cooperação dos países em prol da paz, o que também 
pode ser observado no trabalho coordenado das tropas, sob comando único, na maioria 
das vezes, em um ambiente de grande dificuldade pela concentração urbana, como é o 
caso de Porto Príncipe.  

Com relação ao preparo para as Op Paz, o hemisfério tem apresentado iniciativas 
importantes, entre as quais destacam-se: 

• Exercício de Op Mnt Paz Sul, com apoio dos EUA. Em 2005 realizado no Brasil e em 
2006 realizado no Peru, ambos os exercícios com participação de considerável número de 
representantes de vários países; 

• Intercâmbios de experiências entre centros de preparação de forças de paz; 

• Participação de centros de preparação de forças de paz como membros da  
“International Association of Peace Training Center” (IAPTC), uma associação que visa 
a troca de experiências entre diversos centros; 

• Criação do Estado-Maior Conjunto Combinado (EMCC), Argentina – Chile para o 
estabelecimento de uma Força de Paz Binacional. 
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Posições conflitantes dos países participantes 
 
Aparentemente não existem pontos conflitantes entre as posições dos países participantes 
em Op Mnt Paz. Existem estágios diferenciados de desenvolvimento de Centros de  
Preparação, onde cabe destaque ao CAECOPAZ (Argentina), ao PSTC (Canadá) e ao 
CECOPAC (Chile). 
 
Existem também diferenças na disponibilização de efetivos militares para missões de paz, 
onde cabe destaque a participação mais ativa do Uruguai. 
 
Internamente, para alguns países, os processos decisórios nacionais, particularmente no  
Brasil, são mais lentos para responder às urgências das Op Mnt Paz, em face da 
necessidade de liberação de recursos financeiros adicionais que não são cobertos pelos 
reembolsos da ONU. O Brasil recebe um reembolso da ONU de cerca de 50% dos gastos 
realizados com Op Paz, incluindo os gastos com pessoal. A legislação brasileira, ainda,  
contempla a necessidade de autorização do Congresso Nacional  para o envio de tropas 
para fora do País. 
 
Conclusões parciais 
A MINUSTAH serviu de exemplo de união de esforços dos países do hemisfério para a 
solução da crise haitiana. A participação de 13 países do hemisfério, sendo 8 países 
latino-americanos com tropa de força armada, no Haiti, em vários tipos de arranjos, 
mostra o elevado grau de empenho e de cooperação dos governos, em que pesem as 
dificuldades internas. 

É importante que as promessas dos países doadores sejam efetivamente cumpridas e 
ampliadas no volume de recursos financeiros.  Não existirá Op Paz exitosa se não houver 
aportes suficientes de recursos para a reconstrução do país em crise e para a manutenção 
das bases que o torne competitivo no mercado internacional de um mundo globalizado. 

A cooperação hemisférica para operações multinacionais de manutenção da paz deve 
aumentar, com intercâmbios relativos ao preparo de Forças de Paz cada vez mais 
freqüentes. A Op Mnt Paz no Haiti deu um impulso nesse sentido e a perspectiva de 
aumento de missões desse gênero no mundo leva à manutenção dessas iniciativas. 

A natureza das Op Paz modernas implica em melhoria de treinamento, particularmente 
nas relações entre civis e militares, onde o vazio de informações iniciais e de relações 
com entidades civis dificultam, quando não comprometem, a continuidade da missão. 
 
POSIÇÃO BRASILEIRA 

O Brasil considera que as Op Mnt Paz são um instrumento útil para ajudar na solução 
negociada dos conflitos; procura participar da maior quantidade possível de missões de 
paz, seja pelo emprego de tropas ou missões individuais, conforme consta em sua Política 
de Defesa Nacional, mas entende que o emprego de contingente armado não deva ser 
adotado indistintamente em qualquer caso. 
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Com base na Constituição Brasileira que regula os fundamentos das relações 
internacionais, o Brasil tem defendido que o respeito aos princípios tradicionais da 
imparcialidade e do não uso da força, a não ser em legítima defesa, são a forma mais 
adequada de garantir a legitimidade e a eficácia das operações de paz. 

 

O Brasil observa certos referenciais básicos ao avaliar a conveniência de sua participação 
em Op Mnt Paz, entre os quais destacam-se: 

• prioridade para missões em áreas vizinhas ou próximas, com afinidades lingüísticas e 
culturais e condições de clima e terreno semelhantes ao brasileiro, de modo a antever 
uma possibilidade maior de sucesso na consecução dos objetivos estabelecidos  pela 
ONU;  

• preferência  por operações com baixos custos financeiros, haja vista que, no caso 
brasileiro, o reembolso da ONU cobre cerca de 50% das despesas com pessoal, material e 
logística;  

• opção por operações em harmonia com  o propósito da Carta da ONU, ou seja, paz e 
segurança claramente envolvidas, resultando de decisão multilateral e, principalmente, 
com o consentimento claro das partes em conflito.  

Desde 1999, o Brasil tem participado de Op Mnt Paz, amparadas no Capítulo VII da 
Carta da ONU, com a condição de que o mandato restrinja o uso da força militar, como 
foi o caso do Haiti, onde a força militar ficou com uma função coadjuvante na 
manutenção do estado de direito, cabendo a responsabilidade primária para a Polícia 
Nacional do Haiti. 

As experiências com o Haiti, corroboram a posição brasileira com relação às Op Paz sob 
a égide dos organismos internacionais dos quais o Brasil seja partícipe ou atendendo a 
compromissos assumidos internacionalmente. O Brasil considera fundamental o respeito 
ao artigo 53 da Carta da ONU, que proíbe ações coercitivas sem autorização do Conselho 
de Segurança. 

 
PROPOSTAS 

• Na preparação da tropa pelos centros de preparação de forças de paz, aprofundar a 
relação civil-militar nas diferentes fases de uma Op Paz. 

• Intensificar a cooperação entre os diversos centros de preparação de forças de paz, 
visando a um preparo mais uniforme e que facilite a coordenação na área de operações.  
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FORÇAS ARMADAS E MISSÕES HUMANITÁRIAS DE APOIO DIANTE DE 

DESASTRES NATURAIS 
 
APROXIMAÇÃO À REALIDADE 
 
As Missões Humanitárias incluem de maneira prática o conceito de Ação humanitária, 
que é muitas vezes utilizado de forma indistinta ao de Ajuda humanitária e vice-versa. A 
ajuda humanitária, como a define vários autores e agências, abrange um campo um pouco 
mais amplo, que inclui não só a ajuda de emergência, a assistência à população em 
termos de provisão de bens e serviços para sua subsistência, mas também o amparo às 
vítimas, a defesa de seus direitos humanos fundamentais e a ajuda na forma de operações 
prolongadas para os refugiados e deslocados, começando estas operações depois de 
haver-se realizado a ajuda de emergência. 
 
É importante dar ênfase ao fato de que as missões humanitárias em apoio a desastres 
naturais caracterizam-se não só por determinadas atividades ou objetivos, mas também 
por uma série de princípios éticos e operativos; dentre os quais, podemos mencionar: a 
humanidade, a imparcialidade, a neutralidade e a independência. 
 
As Forças Armadas da Bolívia, como Instituição Armada fundamental e Permanente do 
Estado Boliviano e que sustenta entre alguns princípios o de constituir-se em um fator 
indispensável para o alcance dos objetivos nacionais, o desenvolvimento integral do país, 
a participação em Operações de Defesa Civil e a indeclinável decisão de reivindicação 
marítima, toma em consideração as conceituações anteriormente descritas para enfrentar 
os diversos desastres naturais dependendo, no técnico operativo, do Comando em Chefe 
das Forças Armadas e, no Administrativo, do Ministério de Defesa Nacional, 
coadjuvando com este organismo de estado na execução de missões de ajuda 
humanitária. 
 
ESPAÇO GEOGRÁFICO BOLIVIANO 
 
A Bolívia se situa no Centro da América do Sul, entre os 57° 26’ e 69° 38’ de longitude 
ocidental do meridiano de Greenwich e os paralelos 9° 38’ e 22° 53’ de latitude Sul, 
abrangendo mais de 13° geográficos. Conta com uma extensão territorial de 1.098.581 
km2. 
 
Limita, ao norte e a Este, com a República Federativa do Brasil, ao Sul, com a República 
da Argentina e com o Paraguai, ao Sudoeste, com o Chile, e a Oeste, com a República do 
Peru. 
 
A República está dividida em nove departamentos, 112 províncias e 327 municípios. 
Segundo o censo de 2001, a população que habita o País, alcança 10.000.000 habitantes 
aproximadamente, dos quais 62%, encontram-se em área urbana e 38% na área rural. 
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OROGRAFIA 
A Cordilheira dos Andes, ao penetrar em território boliviano, bifurca-se em ramais, do 
Norte ao Sul, no nó de Vilcanota ou Apolobamba, formando a Cordilheira Ocidental ou 
Vulcânica e a Cordilheira Real ou Central. 
 
HIDROGRAFIA 
A Bolívia conta com três sistemas hidrográficos: 
 
Bacia do Norte ou do Amazonas: cobre, no território boliviano, cerca de 66% da 
superfície do país (724.000 km2), e os riscos de inundações são uma ameaça geralmente 
presente. Constituída principalmente pelos rios Madre de Dios, Orthon, Abunã, Beni, 
Yata, Mamoré e Tienes ou Guaporé. 
 
Bacia Central ou Lacustre: localização no Altiplano, abrange 14% do território, em 
145.081 km2. Formada por: Lago Titicaca, Lago Poopó, Salar de Copaisa, Salar de Uyuni 
e Rio Desaguadero. Estas Bacias são freqüentemente suscetíveis à seca, cobrem os 
departamentos de La Paz, Oruro e Potosí, e os rios, em sua maior parte, são temporários. 
 
Bacia do Sul ou de La Plata: que, em território boliviano, abrange cerca de 20% do 
território nacional com uma extensão de 229.500 km2. Composta principalmente pelos 
rios: Paraguai, Vermelho e Pilcomayo, sendo este o mais importante, caracterizado por 
fortes variações de caudal em épocas de estiagem e verão. 
 
CLIMA 
As zonas climatológicas se dividem em: planos, localizados na parte oriental, quase ao 
nível do mar, com uma temperatura média de 25°C (77°F); vales ou zonas temperadas, 
localizadas no centro do país, com alturas que oscilam entre 1000 a 3000 metros sobre o 
nível do mar e com uma temperatura média de 15°C (50°F); e o altiplano, situado a Oeste 
do país, com uma altitude média de 3.500 m.s.n.m. e uma temperatura média de 10°C 
(40°F), podendo aumentar a temperatura durante o dia. 
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MEMÓRIA HISTÓRICA DE DESASTRES NATURAIS OCORRIDOS NA 
BOLÍVIA. 
 

 RELAÇÃO DOS SISMOS.1

 
.1650 VIII Destruição da capital do Alto Peru.  
.1662 VIII Danos na cidade de Potosí e povoados próximos. 
.1720 VI   Na cidade de Potosí, objetos caíram no chão. 
.1743 VI   Pânico na cidade de Potosí. 
.1845 VI   Sentido em Santa Cruz e danos em casas de adobe. 
.1851 VII  Danos na cidade de Potosí e povoados próximos. 
.1871 VI   Danos em Vila San Antonio (hoje Vila Tunari), Cochabamba. 
.1884 VI   Destroços em Tarabuco, Sucre. 
.1887 VII  Destruição em Yacuiba. 
.1891 VII   Danos em Consata e sentido fortemente na cidade de La Paz. 
.1899 VIII  Perto de Yacuiba muitas casa de adobe foram destruídas. 
.1909 VI   Sentido em Tupiza e Tarija. 
.1909 VII  Em Sipe Sipe, destruição, mortos e feridos. 
.1923 VI   Sentido fortemente em Mapiri, Consata. 
.1925 VI   Em Aiquile, danos ligeiros em casas de adobe. 
.1929 IV   Forte em Warnes (Santa Cruz). 
.1932 VI   Sentido fortemente em Colquechaca (Potosí). 
.1937 VI   Sentido fortemente em Consata. 
.1942 VI   Na cidade de Cochabamba se sentiu fortemente. 
.1943 VI   Muito forte em Cochabamba, destruição 
.1947 VIII Consata destruída, sentido fortemente em La Paz. 
.1948 VII  Destruição em Sucre, mortos e feridos. 
.1949 V    Sentido na cidade da Florida (Santa Cruz). 
.1956 VI   Forte em Consata, sentido em La Paz. 
.1957 VII  Em Postervalle várias casas de adobe são destruídas. 
.1958 VI   Pasorapa, casas de adobe sofreram danos. 
.1958 VII  Destroços em Aiquile. 
.1970 VI   Dois mortos em Ajtara, Potosí. 
.1972 VI   Sentido na cidade de Cochabamba, ligeiros danos. 
.1976 VI   Sentido nas cercanias de Aiquile, ligeiros danos. 
.1976 V    Sentido em Arque e ligeiros danos em casas de adobe. 
.1981 VI   Sentido em Ivirigarzama, danos estruturais. 
.1982 V    Sentido fortemente na cidade de Oruro, ligeiros danos. 
.1983 V    Causou alarme em Huañacoma e Caripuyo (Potosí). 
.1984 V     Sentido em Sabaya (Oruro), ligeiros danos em casas de adobe. 
.1985 VI   Em Monteagudo houve desmoronamentos. 
.1986 VI   Sentido fortemente em Vila Tunari. 

                                                 
1 Fuente: Observatorio San Calixto. 
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.1986 V    Sentido fortemente em Vila Tunari, Chimoré e Porto Villaroel. 

.1987 V    Em Florestal (Santa Cruz) ligeiros danos. 

.1991 V    Em Vermelho, casas de adobe gretadas. 

.1994 VI   Sismo profundo sentido em toda a Bolívia. 

.1995 V    Em Comujo (Oruro), danos em casas de adobe. 
                     .1998  VIII Destroços e mortos em Aiquile, Totora e Mizque: Em maio de 1998, um 

terremoto, de uma intensidade de 6.8 graus na escala Richter, teve conseqüências 
devastadoras para três províncias do Cone Sul do Departamento de Cochabamba 
(Campero, Arce e Mizque). Cerca de seis mil pessoas sofreram a perda de suas moradias e 
grande parte da população foi afetada pela destruição de sistemas de abastecimento 
d’água, atalhos, caminhos vicinais, escolas, hospitais, serviços básicos e outros. 
.2001 V    Sentido fortemente em La Paz, com ligeiros danos materiais. 
.2001 IV    Sentido em quase todo a Bolívia, sem reporte de danos materiais. 
.2001 V    Sentido e com leves danos em Pisigua e Coipasa. 
.2002 V    Sentido em Jorochito, Santa Cruz. 
.2002 V    Sentido e com danos em alto Milluni, Zongo. 
.2004 III   Sentido em Zongo. 
.2004 III   Sentido em Sucre. 
.2004 III   Sentido em Tarija. 
.2004 III   Sentido em Sucre. 
.2004 V    Danos em Rivera Província G. Villarroel. 

 
OUTROS DESASTRES 

 
Incêndios 
 
Os incêndios florestais ocorridos no mês de agosto de 1999 afetaram uma área 
aproximadamente de 100.000 hectares (segundo informação do SNCD/ Superintendência 
Florestal). Os danos observados incluem zonas urbanas, como a população de Ascensión 
de Guarayos, com a queima e destruição de 447 moradias e impactos ambientais, com 
efeitos nas pessoas, vegetação, animais, solo, água e ar. 
 
Em setembro de 2000, produziu-se o incêndio total de 58 moradias na localidade de 
Reyes, departamento de Beni, com a perda de todos seus móveis e pertences; na 
localidade de Montevideo, departamento de Pando, igualmente um incêndio arrasou 9 
moradias, houve também sinistros por incêndio no mercado central de Riberalta, 
departamento de Beni; e grandes perdas agrícolas e de solos cultiváveis no vale central de 
Tarija e a localidade de Alcalá, no departamento de Chuquisaca. 
 
O último destes incêndios aconteceu em agosto de 2002, afetando 8.800 habitantes. O 
Departamento de Tarija, no último ano, foi atingido por mais de 15 incêndios florestais, 
os quais se alastraram por mais de 23,015 hectares, tendo lugar na zona que compreende 
o Vale Central, a qual abrange as províncias Méndez, Cercado, Aviles e Arce. Estes 
desastres foram provocados pelo homem ao eliminar a cobertura vegetal, com fins 
agrícolas. 
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Contaminação 
 
Em janeiro de 2000, ocorreu um derrame de petróleo no oleoduto de Santa Cruz - 
Sica Sica - Arica, devido a fortes chuvas que causaram transbordamentos no Rio 
Desaguadero. Conforme relatório da LIDEMA, não se conhece com precisão a quantidade 
de petróleo derramado, nem se tem uma quantificação dos danos à população em termos 
de número de pessoas e da magnitude do impacto sobre sua atividade produtiva. A zona 
afetada pelo derrame compreende a área vizinha aos rios Desaguadero (desde Calacoto até 
Eucaliptus) e aos lagos Uru-Uru e Poopó. Nestas áreas, assentam-se os grupos étnicos 
Aymaras e Urus. 
 
Um desastre similar ocorreu em 1996 devido à ruptura de dois diques da planta 
concentradora da mina Porco, localizada a 50 quilômetros a Sudoeste da cidade de Potosí. 
Segundo relatos oficiais, a descarga repentina dos materiais armazenados no dique de 
“colas de Porco” alcançou um volume de 235.000m3, composto principalmente de dacita, 
pirita, galena, esfalerita e outros. Estes materiais se misturaram com o rio Yana Machi, 
poluindo e turvando suas águas. 
 
Em 14 de julho do ano de 2001, na tranca de Tambo Quemado, um caminhão que 
transportava Voratane T-80 tombou, lançando no ambiente 18 tambores do químico 
mencionado. A substância se derramou ao longo da estrada e das margens do rio 
Chacoma. O tóxico se volatilizou em vapores que provocaram irritação de mucosas 
respiratórias e conjuntivas, bem como ardor na pele da população afetada. 
Posteriormente, os habitantes da região apresentaram náuseas e inapetência. Do mesmo 
modo, produziram-se 2 intoxicações durante os trabalhos de remoção da substância. 
 
Nevadas 
Em 30 de julho de 2002, houve uma nevada que afetou mais de 5 províncias de Potosí, 
onde morreram 4 pessoas e aproximadamente 30.000 animais. 

 
Contaminação 
Recentemente, o desastre registrado em 19 de fevereiro de 2.002, na cidade de La Paz, 
como conseqüência de uma tormenta de granizo sem precedentes históricos, provocou 
setenta mortes e danos estimados em mais de US$ 70 milhões. 
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Deslizamentos 
Os deslizamentos que se apresentam durante a época de chuvas afetam principalmente a 
rede viária e zonas periurbanas das principais cidades do país. As zonas mais afetadas nos 
últimos dez anos foram os bairros periféricos de La Paz e a Municipalidade de Camargo, 
no departamento de Chuquisaca. 
 
Em 1992, um deslizamento no povoado mineiro de Llipi; os mais recentes deslizamentos 
ocorreram em 1997 e 1998 na colina Cotahuma, morro Mokotoro e na zona de Kupini, no 
departamento de La Paz. 
 
Secas e Inundações 
Sendo as secas um fenômeno altamente recorrente e com uma área de incidência muito 
ampla, este constitui uma das principais causas de migração do campo para as cidades da 
Bolívia anteriormente apresentadas. 
 
As inundações e secas não estão unicamente associadas ao Fenômeno El Niño. As 
primeiras se apresentam com relativa freqüência durante a época de chuvas, afetando, 
com médios e pequenos desastres, boa parte do país. 
 
Em 19 de fevereiro de 2002, a cidade de La Paz padeceu com uma forte chuva, 
apresentando um nível de precipitação de 39.4 litros por metro quadrado. Esta chuva 
gerou o transbordamento de rios e riachos, provocando assim uma inundação rápida e 
afetando principalmente a zona central. Registraram-se 80 mortos, 122 feridos, 69 
hospitalizados e um dano econômico aproximado de 70 milhões de dólares. De maneira 
similar ao ocorrido, em Tarija, em agosto de 2002, a inundação de La Paz, de 19 de 
fevereiro, mostrou ampla participação comunitária nos trabalhos de controle do desastre. 
 
No dia 24 de dezembro de 2003, às 4:30 horas da madrugada, produziu-se uma enchente 
repentina do rio Chapare, derrubando mais de 200 metros da ponte Alfonso Gumucio 
Reyes. Morreram 60 pessoas e paralisaram por uns dias o trânsito de 700 veículos que 
circulam diariamente nesta principal estrada, que une os departamentos de Cochabamba e 
Santa Cruz. Atualmente, já se tem a ponte reconstruída. 
 
Em 9 de janeiro de 2004, produto de sete horas de chuva contínua, inundou-se a cidade de 
Trindad em 90%, afetando também os municípios de San Javier e Loreto. O número de 
vitimados superou 8000 famílias, que é a metade da população de Trindad; gente de 
escassos recursos e que teve de ser evacuada a abrigos temporários. 
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LEGISLAÇÃO SOBRE DESASTRES NATURAIS NA BOLÍVIA. 

 
 Decreto Supremo Nº. 19.386 publicado na Gazeta Oficial de 31 de janeiro de 1983. 
 

Institui o Sistema Nacional de Defesa Civil como parte integrante da Defesa 
Nacional, com o fim de adotar os meios para prevenir, limitar os riscos e reduzir os 
efeitos relacionados aos desastres naturais e outras calamidades públicas. 
 
Estabelece a Direção Nacional de Defesa Civil e cria o Comitê Nacional de Defesa 
Civil como a entidade encarregada de administrar o novo sistema. Estabelece Comitês 
Departamentais, Provinciais e Distritais de Defesa Civil. 
 

 Resolução Ministerial No. 1.241 de 16 de setembro de 1989: 
Cria a Unidade Coordenadora Nacional de Saúde em Desastres Naturais, subordinada à 
Direção Geral de Saúde Pública. A mesma tem como funções coordenar atividades - em 
casos de desastres - com a defesa civil, a cooperação internacional e a assessoria técnica 
internacional em saúde. Define a Política Nacional de Saúde em casos de desastres e 
desenvolve planos de resposta em saúde diante de calamidades públicas. 

 
 Lei Nº. 2.140 para a Redução de Riscos e Assistência a Desastres – 25 de outubro de 

2000. 
Determina a criação do Sistema Nacional para a Redução de Riscos e Assistência a 
Desastres e/ou Emergências (SISRADE), encabeçado pelo Conselho Nacional para a 
Redução de Riscos e Assistência a Desastres e/ou Emergências (CONARADE), como a 
instância superior de decisão e coordenação; presidido pelo Presidente da República; e 
formado pelo Ministério da Defesa Nacional, assim como pelo Ministério da Fazenda, 
Ministério da Presidência, Ministérios de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento e 
Ministério de Governo. 
 

 Lei Nº. 2.355. Altera a Lei Nº. 2.140 - 5 de março de 2002. 
Cria o Fundo de Fideicomisso para a Redução de Riscos e Assistência a Desastres - 
FORADE, sob custódia do Ministério da Presidência, com o propósito de captar 
contribuições e aportes financeiros, efetuados a qualquer título, por governos estrangeiros 
e entidades sujeitas ao âmbito do direito internacional ou outras de caráter público ou 
privado, tanto nacionais quanto estrangeiras. 
 
Estabelece, além modificações da Lei 2.140, basicamente a estrutura do CONARADE e 
os componentes gerais do SISRADE. 
 
 
 
 
 
 



 VII CONFERENCIA DE MINISTROS DE DEFENSA DE 
LAS AMERICAS

CONVÊNIOS E PLANOS  
 
EM 1990, PLANO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SECA 
Com a finalidade de estabelecer a magnitude da crise nas áreas afetadas por este 
fenômeno natural que tenha ultrapassado a capacidade Nacional quanto à referida 
assistência. 
 

           PLANO NACIONAL DE REDUÇÃO DE RISCOS E ASSISTÊNCIA AOS 
DESASTRES. 
É um instrumento técnico e político, de longo prazo, que define seus objetivos e 
estratégias no marco das políticas e estratégias nacionais, orienta as atividades 
institucionais e/ou interinstitucionais, define suas responsabilidades e integra os esforços 
públicos e privados no âmbito internacional, nacional, departamental e municipal, tanto 
na área de redução de riscos, quanto na área de assistência a desastres e/ou emergências. 
 

 PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA A SECA DO CHACO BOLIVIANO 
É um documento coordenado e consertado entre quatro Ministérios (Saúde e Esportes, 
Ministro do Desenvolvimento Rural, Agropecuário e Meio ambiente, Serviços e Obras 
Públicas e Defesa Nacional) Agência de Cooperação das Nações Unidas (FAO, PEMA, 
UNICEF E OPS/OMS), a Assembléia do Povo Guarani. 
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SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL NA BOLÍVIA. 
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                ESTRUTUTA DE DEFESA CIVIL NO SETOR DEFESA. 
 

CMDO EM CHEFE 
FFAA 

MIN.DEF.NAL 

VICE-MINISTRO DA 
DEFESA 

VICE-MINISTÉRIO  
DA DEFESA  

CIVIL COOP. DES. 

 
 
 
 
 PLANOS DAS FORÇAS ARMADAS 
Entre alguns planos elaborados pelas Forças Armadas e o Exército, em particular, para 
enfrentar os Diversos Desastres Naturais em nosso País, podemos mencionar os seguintes: 

 
• Plano contra desastres Naturais “Motomendez”, cujo objetivo é Proporcionar Segurança e 

Apoio à população em Desastres Naturais em todo o território Nacional. 
 
• Plano de Defesa Civil “Mamoré”, tendo como objetivo o Exército em apoio a Desastres 

Naturais. 
 

• Plano de Contingência Sísmica, para proporcionar segurança e apoio institucional para os 
efeitos de uma possível réplica sismológica. 

 
• Plano de Contingência “Inundação”, elaborado para contrapôr-se a possíveis inundações 

no País. 
 

• PERFIL DO PROGRAMA ESTRATÉGIA PARA UM APOIO EFICIENTE DO 
EXÉRCITO ÀS OPERAÇÕES DE DEFESA CIVIL, cujo objetivo se refere à 
Capacitação e equipamento do pessoal de quadros e tropa do Exército, para que apóiem 
eficientemente Operações de Prevenção, Controle e Combate a Incêndios Florestais. 
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CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO REGIONAL 
 

EXERCÍCIO COMBINADO ARGENTINA – BOLÍVIA “Ten-Cel. Juana 
Azurduy” 
 
ANTECEDENTES 
 
Devido à necessidade de coordenação e apoio bilateral entre ambos os países para 
enfrentar os Desastres Naturais, vêm-se desenvolvendo, a partir do ano 2001, exercícios 
combinados entre os Exércitos de ambos os países, denominados Exercício Combinado 
“Ten-Cel. Juana Azurduy”.  

 
Durante a presente gestão, levaram-se a cabo três reuniões de trabalho, onde se realizaram 
as coordenações necessárias, para, finalmente, pôr-se em execução este exercício, de 18 a 
22 de setembro do ano em curso, na Cidade de Salta (Argentina). 

    
      FINALIDADE DO EXERCÍCIO 
 A finalidade do exercício conjunto é o planejamento de ações conjuntas Humanitárias em 

uma zona limítrofe entre ambos os países. 
 

      PARTICIPANTES 
Os participantes do Sexto Exercício Combinado “Ten-Cel Juana Azurduy” são a Terceira 
Divisão de Exército da Bolívia e a Brigada Mecanizada V do Exército Argentino, 
considerando um ambiente clássico, afetado por Desastres Naturais. 
 
PARTICIPAÇÃO DAS FFAA EM DESASTRES NATURAIS 
 
 TAREFAS ESSENCIAIS. 
 

• As Forças Armadas, como parte essencial do Ministério da Defesa Nacional, e este, por 
sua vez, do Conselho Nacional para a Redução de Riscos e Assistência a Desastres e/ou 
Emergências - CONARADE (o qual se subordina ao Sistema Nacional para a Redução de 
Riscos e Assistência a Desastres e/ou emergências - SISRADE), participam da Preparação 
de Oficiais, Suboficiais, Sargentos e Soldados para enfrentar e colaborar na assistência 
aos desastres naturais. 

 
• Constituir parte do Alerta Antecipado para a prevenção dos desastres. 

 
• Contribuir com maior força na Resposta aos fenômenos naturais. Esta resposta tem um 

alcance nacional, pelo desdobramento de suas unidades em todo o nosso país, atendendo, 
de acordo com suas possibilidades e meios disponíveis, às famílias afetadas, com 
prontidão. 

 
• Participar da Reabilitação, por meio de serviços básicos, abrigos e albergues temporários, 

nas instalações fixas ou naquelas habilitadas em diversos acampamentos instalados, onde 
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sejam necessários. Contribuem também, de acordo com os prazos e intensidade emanadas, 
nas disposições do Ministério da Defesa Nacional, mediante o apoio logístico, transporte, 
mão-de-obra e outras demandas que possam ser atendidas. 
 
 RESPONSABILIDADE REGIONAL. 
No âmbito departamental, as Prefeituras e Governos Municipais constituem as máximas 
autoridades executivas em matéria de Redução e Assistência a Desastres em sua 
jurisdição. A formulação e execução das políticas nacionais de Redução de Riscos de 
Desastres, assim como sua inserção nos planos de Desenvolvimentos Departamentais e 
Municipais devem-se realizar no marco de processos de planejamento estabelecidos no 
SISPLAN, no qual participam todas as instituições publicas, centralizadas ou 
descentralizadas, e as Forças Armadas, por intermédio dos Comandos de Divisão, 
Brigadas Aéreas e Distritos Navais, e suas unidades subordinadas acantonadas nos 
diferentes Departamentos da Bolívia. 
 
 GRUPOS VOLUNTÁRIOS. 

 As Forças Armadas da Bolívia contam também com Grupos de Voluntários, como o 
SAR-FAB, com unidades subordinadas à Força Aérea que participam em tarefas próprias 
de sua atividade, tais como a Busca e Resgate, sob a supervisão dessa Força, em 
coordenação com a Defesa Civil e o Ministério da Defesa Nacional. 
 

 Grupo de Operações de Emergência Naval em Busca, Salvamento e Resgate (GOEN - 
BSR) subordinados à Força Naval Boliviana. 

 
 Sistema de Busca e Resgate do Grupo SAR-BOLÍVIA desenvolve suas atividades de 

acordo com o sistema internacional de Busca e Resgate. 
 
 Sistema de Busca e Resgate do Grupo de Voluntários de Salvamento Bolívia (G.V.S.B. – 

SAR) tem a especialidade de Busca e Resgate de acordo com o sistema internacional. 
 
Os Grupos de voluntários participam de diferentes tarefas em caso de Desastres Naturais, 
contribuindo com as atividades das Forças Armadas. 
 

 PARTICIPAÇÃO DE UNIDADES MILITARES EM DESASTRES NATURAIS. 
 
TERREMOTOS 
No departamento de Cochabamba, nas províncias de Aiquile e Totora, no ano de 1998, 
ocorreu um sismo de 6,5 de intensidade, o que provocou a destruição de uma grande parte 
da infra-estrutura das populações anteriormente mencionadas. As unidades sediadas na 
cidade de Cochabamba foram deslocadas de forma imediata para socorrer as vitimas. 
Inicialmente, foram aerotransportadas unidades do centro de instrução de tropas especiais 
(CITE) para prestar um socorro imediato às vitimas. Instalaram-se albergues temporários 
nas barracas fornecidas por esta unidade de Forças Especiais, cumprindo também tarefas 
de segurança para evitar o saque. 
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INUNDAÇÕES E GRANIZO 
 Em fevereiro do ano 2002, na cidade de La Paz, uma chuva com granizo sem precedentes, 

gerou o transbordamento de rios, riachos, entupimentos, destruição de moradias, pontes e 
outras de infra-estruturas, afetando principal e especialmente o centro da cidade de La 
Paz. 
 
As unidades militares da Guarnição de La Paz que participaram do enfrentamento deste 
desastre natural foram, dentre algumas que podemos mencionar: a Polícia Militar Nº 1 
“SAAVEDRA”, o Regimento de Infantaria 1 “COLORADOS” e o Batalhão de 
Comunicações I “VIDAURRE”, todos subordinados ao Exército boliviano, cujos 
membros, de forma coordenada e conjunta com instituições civis, procuraram diminuir as 
seqüelas provocadas. 
 

 Em 9 de janeiro de 2004, produto de sete horas de chuva contínua, inundou-se a cidade de 
Trindad em 90%, afetando também os municípios de San Javier e Loreto. 
 
Nesta ocasião, participaram unidades da Sexta Divisão de Exército, com uma destacada 
tarefa o Regimento de Infantaria 29 "LINO ECHEVERRIA", o Regimento Escola de 
Selva 16 “JORDAN”, colaborando para a evacuação das pessoas vitimadas e para a 
instalação de abrigos transitórios. 
 
INCÊNDIOS 

 O povoado de Reyes, do departamento de Beni, em 2000, sofreu sérios danos, produto da 
queima indiscriminada como prática agrícola sem considerar as medidas preventivas 
necessárias. Isto ocasionou a intervenção de unidades do Exército subordinadas à Sexta 
Divisão, com sede em Trindad. 
 

 Durante a gestão 2002, as unidades do Exército e da Força Aérea da guarnição de Tarija, 
como o Batalhão de Engenharia I "CHOROLQUE", o Regimento de Infantaria 20 
"PADILLA", contribuíram para sufocar mais de 15 incêndios florestais. 
 
 
 LIÇÕES APRENDIDAS. 
 
A experiência das Forças Armadas Bolivianas em desastres naturais nos ensina: 
 

• A instrução nas unidades militares deve ser especializada e intensificada para obter 
êxito neste tipo de tarefas. 

 
• Necessidade de elaborar planos que permitam às unidades militares efetuarem este 

tipo de atividades, dentro de suas jurisdições, com capacidade de realizar tarefas 
conjuntas e coordenadas com todas as instituições responsáveis. 
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• Necessidade de contar com unidades altamente móveis e aerotransportadas, bem 
assim aeronaves, tais como: helicópteros com capacidade de transporte e resgate 
de pessoal e aviões que possam operar em todo tipo de terreno. 

 
• A coordenação real e permanente entre as Forças Armadas dos países vizinhos e 

da região, para poder atuar e enfrentar, de forma combinada e de uma melhor 
maneira, as diferentes contingências, de acordo com as necessidades do país 
afetado pelos desastres naturais, em benefício da população afetada. 

 
• O emprego de uma terminologia e simbologia comum de Desastres Naturais 

facilita o entendimento entre os diferentes atores e participantes dos exercícios 
combinados. 

 
• Necessidade de proporcionar maior equipamento às Unidades Militares em meios 

materiais e tecnológicos relativos a esta especialidade. 
 

• Necessidade de implementar o Sistema de Alerta Antecipado nos âmbitos 
Nacional e regional para as Operações de Prevenção. 

 
• Diferença de Papéis e Tarefas, frente a outros membros do Sistema Nacional de 

Defesa Civil, no que afeta a eficiência e a efetividade das Operações. 
 

• É Imprescindível a integração de procedimentos para enfrentar os desastres 
naturais. 

 
• A falta de Elementos específicos de Direção e Coordenação nas Forças impede um 

acionamento mais eficiente das Unidades das FFAA. 
 

• O emprego inadequado das Forças Especiais em Operações Humanitárias por falta 
de Planos Integrados não permite explorar as verdadeiras capacidades deste tipo de 
Unidades. 

 
• A falta de coordenação entre Unidades Operativas e o sistema Nacional de Defesa 

Civil para o planejamento e a execução de Operações humanitárias não permite 
cumprir eficientemente as tarefas impostas. 
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