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O AMAZONLOG17, evento inédito na 
América do Sul, foi vitorioso em todos os 
sentidos.  Embora inicialmente concebido 
no âmbito do Comando Logístico 
do Exército, seus resultados foram 
projetados para diversos Ministérios, 
as três Forças Armadas, e, por que não 
dizer, para o Brasil e os demais países 
participantes.

Nasceu por iniciativa do Comandante 
Logístico, Gen Ex Guilherme Cals Theophilo 
Gaspar de Oliveira, que, por sua vez, 
teve como inspiração um evento similar 
(Capable Logistician – CL 15, em sua 
versão 2015), organizado periodicamente 
pelo Centro de Coordenação Logística 
Multinacional da Organização do Tratado 
do Atlântico Norte - CCLM - OTAN, além 
de sua experiência como Comandante 
Militar da Amazônia.

Foi realizado na área da fronteira 
comum entre Peru, Brasil e Colômbia, 
região distante dos grandes centros e 
que sofre as consequências da precária 
infraestrutura, do isolamento, das 
endemias, dos efeitos da natureza e dos 
ilícitos que ali encontram terreno fértil 
para propagação – tudo tornando ainda 
mais difícil a vida dos habitantes locais. 
Contou com a presença de Tropas e 
Meios desses países e também com 
mais de duas dezenas de outros, seja 
somente com meios, ou com meios e 
observadores.

Aproveitando o modelo do CL 15, 
mas sendo coerente com a realidade do 
Continente Americano, o AMAZONLOG17 

comportou um Exercício de Mesa; um 
Simpósio de Logística Humanitária, 
realizado em paralelo com uma Exposição 
de Produtos de Defesa, em Manaus - AM; 
seguido por um Exercício no Terreno, 
com Tropas, Meios e Observadores, em 
Tabatinga - AM.

Boa parte dos produtos exibidos na 
Exposição foi empregada no Exercício no 
Terreno, o qual foi concebido e desenvolvido 
com foco no viés humanitário. Assim, ao 
tempo em que houve adestramento real 
no terreno, integrando tropas e Agências 
de vários países, buscou-se levar a 
presença do Estado de Brasil, Colômbia e 
Peru, àquela região remota.

Por diversas razões, o caminho 
percorrido nem sempre foi o tradicional, 
embora fiel à doutrina, ao ordenamento 
institucional e às leis vigentes, e com 
o aval do Comandante do Exército e do 
Ministro da Defesa. 

Tal circunstância, aliada ao 
ineditismo e a alguns paradigmas de 
cunho ideológico, trouxe uma série 
de obstáculos, cuja superação deixa 
substancioso legado de ensinamentos 
para situações desse tipo, seja no campo 
do Preparo ou do Emprego Combinado 
de Forças Militares e Agências.

Com o presente relatório, serão 
codificadas as experiências adquiridas e 
os resultados obtidos com esse singular 
evento, sendo oportuno comparar, com 
o apoio do quadro a seguir, o CL 15 e o 
AMAZONLOG17.

INTRODUÇÃO
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Contemplando o caminho percorrido, 
merecem destaque alguns pontos do 
percurso, que teve início em setembro de 
2016, com a designação de um General 
de Divisão na Reserva como Coordenador 
Geral. 

De início, ficou clara a necessidade de 
estabelecer as bases para o planejamento, 
a incluir uma Situação Geral; Fases e 
Metas; Atores a convidar, com suas 
respectivas motivações; Visitas a realizar; 

Fundamentos Legais e Doutrinários; e 
o Envolvimento dos demais Órgãos do 
Exército, das demais Forças Armadas, do 
Ministério da Defesa e outros Ministérios. 

Uma vez aprovadas as bases em 
comento pelo Comandante Logístico, 
ficando definido o mês de novembro de 
2017, para o Exercício no Terreno, foram 
iniciados os trabalhos, com o faseamento 
exposto no quadro a seguir:

Por meio de uma Portaria do 
Comandante do Exército, foi constituído 
um Grupo de Trabalho, integrado por 
representantes de todos os Órgãos 
do Exército, para o fim de planejar e 
conduzir o AMAZONLOG17, bem como 
foi concedida, pelo Ministro da Defesa, 
autorização ao Comandante do Exército 
para convidar Exércitos de Países Amigos. 

Mais à frente, ficou evidente que 
o AMAZONLOG17 tinha a tendência 
natural para expandir-se, como se 
pode ver na ilustração com círculos 

concêntricos sucessivos, que caracteriza 
a evolução do universo de abrangência, 
fruto do incansável e persistente trabalho 
do Comandante Logístico e de toda a 
equipe de Coordenação. Dos Órgãos 
do Comando do Exército, o primeiro 
a aderir integralmente foi o Comando 
de Operações Terrestres (COTER). A 
destacar, também o apoio integral do 
Comando Militar da Amazônia (CMA), 
em cuja área aconteceu o Exercício e os 
principais eventos preliminares.

Alfa Bravo Charlie Delta

Agosto/2016 Set/16 a Out 17 Nov/17 Dez/17 e adiante

- Esforço de convencimento 

- Desenho 

- Cronograma

- Contatos iniciais

- Visitas aos principais atores

- Constituição da Equipe e 
abertura de local de trabalho

- Visitas

- Planejamento

- Convites formais

- Eventos preliminares.

- Eventos preliminares.

- Execução
- Relatórios

- Continuidade

CAMINHO PERCORRIDO



7

Ainda em setembro de 2016, foram 
identificadas as vantagens a auferir com a 
realização do AMAZONLOG17, que, mais 

à frente, foram transformadas em metas, 
cuja consecução será demonstrada neste 
relatório.

BRASIL COLOG Sistema 
Interamericano

EUA, Colômbia 
e  Peru

- Divulgação 
para os diversos 
públicos sobre 
as ações na 
Amazônia, na 
área de defesa.

- Presença

- Demonstração 
de    Capacidade.

- Assistência 
Humanitária.

- Testar Meios e Processos Logísticos.

- Criar Banco de Dados.

- Identificar Oportunidades de Melhoria.

- Colocar em evidência o Sistema 
Logístico e sua importância para a 
Amazônia.

-  Contribuir      para        a Indústria de 
Defesa do Brasil.

- Integração   com   a Logística Militar 
de países lindeiros e outros tradicionais 
aliados.

- Interoperabilidade   com Exércitos de 
países lindeiros  na Amazônia

- Incremento    da 
Confiança Mútua.

- Incremento    da 
Interoperabilidade.

- Desenvolvimento 
da  Indústria de 
Defesa de uso 
Dual.

- Oportunidade 
para a Indústria 
de Defesa.

- Assistência     
Humanitária.

- Incremento 
da Confiança 
Mútua entre 
países amigos.

- Testar meios 
e processos 
Logísticos.
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A Coordenação passou a tratar 
das ligações externas e do nível  
político-estratégico, cabendo ao EMC o 
nível tático e a execução.

Em agosto de 2017, aconteceu um 
Evento-Teste em Manaus, no formato 
Exercício de Mesa, já sendo conduzido pelo 
EMC; em setembro, o SILOGEM, também 
em Manaus; e, finalmente, em novembro, 
o Exercício no Terreno, em Tabatinga.

Em resumo, os trabalhos de 
preparação foram desenvolvidos em 
cerca de um ano, com os diversos 
Atores participando a partir de suas 

bases em todo o País, enquanto seguiam, 
cumulativamente, com suas funções 
e missões regulares. Várias reuniões 
do Coordenador com autoridades dos 
países participantes foram realizadas por 
Videoconferência, a partir das Embaixadas, 
em Brasília - DF. O quadro a seguir mostra 
uma síntese desse caminho, com 10 
Reuniões de Coordenação; 2 Conferências 
Internacionais de Planejamento; um 
Evento Teste; um Simpósio de Logística 
Humanitária e Exposição de Produtos 
de Defesa; e o Exercício no Terreno, 
totalizando 15 eventos.

Foram realizadas duas Conferências 
Internacionais de Planejamento, 
envolvendo diversos Órgãos do Exército, 
das demais Forças Armadas, Ministérios 
e Agências do Brasil e dos países que 
aceitaram o convite para participar. Já na 
primeira, após profícuas discussões, foi 
estabelecido que não seria conveniente 
desencadear Ações Repressivas 
durante o Exercício no Terreno, sendo 
o planejamento centralizado em um 
Estado-Maior Combinado Internacional 
e a execução das Ações Humanitárias a 
cargo dos representantes dos três países 
fronteiriços, nos respectivos territórios, 
segundo as leis próprias. 

Ainda, nessa Conferência Inicial, 

foram definidas as bases para a 
participação dos diversos Atores no 
Simpósio de Logística Humanitária 
e Exposição de Produtos de Defesa - 
SILOGEM, bem como a constituição da 
Base Logística Multinacional, composta 
por Unidades Logísticas Multinacionais 
Integradas (BLMI / ULMI).

Em junho de 2017, naturalmente, 
o Grupo de Trabalho foi transformado 
em Estado-Maior Combinado (EMC), 
chefiado por um Oficial-General do COLOG 
e constituído por Oficiais das três Forças 
Armadas do Brasil e demais Países, bem 
como por representantes das diversas 
Agências envolvidas.
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A experiência de organizar um 
evento desse porte, que superou todas 
as expectativas, culminando com a 
concentração de cerca de 2000 militares 
e civis, de mais de 20 países e outras 
tantas Agências, em Tabatinga, mostrou 
a conveniência de criar e manter, à 
semelhança do que ocorre na OTAN, 
um Centro de Coordenação Logística 
Multinacional - CCLM, em caráter 
permanente, que possa servir  para 
depositar experiências, proporcionar 
ensino e adestramento conjunto e 
multinacional e assim reunir capacidades 
para planejar e conduzir Exercícios ou 
Operações Logísticas na América.

Tal CCLM poderia começar de forma 
virtual, com custos reduzidos; passando 
gradativamente à designação de 
representantes nas capitais dos países, 
que viessem a reunir-se periodicamente; 
evoluindo então para intercâmbios e 
planejamento e execução de eventos 
em conjunto, para os quais os países 
participantes contribuiriam com recursos 
financeiros e pessoal. Discussões 
sobre o tema poderiam acontecer nas 
Conferências de Ministros e de Forças 
Armadas das Américas, bem como em 
encontros diplomáticos pertinentes, na 
área de defesa.

Legenda: DIREX (Direção do Exercício); CMA (Comando Militar da Amazônia); GT (Grupo de Trabalho); 
VC (Videoconferência); CIP (Conferência Inicial de Planejamento); CP (Conferência de Planejamento; EM ou EMC  
(Estado-Maior Combinado); SILOGEM (Simpósio de Logística Humanitária e Exposição de Produtos de Defesa)

Reunião de Coordenação no COLOG Reunião durante o Evento Teste em Manaus
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Participaram do AMAZONLOG17 
efetivos do Brasil, Colômbia e Peru, com 
tropa; dos Estados Unidos da América, com 
pessoal de Estado-Maior e Especialistas; 
de Agências do Brasil e de outros Países; 
Empresas e Universidades; Instituições 
Governamentais e Não-Governamentais; 
Observadores de 22 Nações Amigas; 
além de outros Atores ocasionais, tais 
como Parlamentares, Profissionais de 
Mídia, Visitantes, Escolares e outros.

A coordenação desta atividade ficou 
a cargo do Estado-Maior Combinado por 
intermédio da Célula de Pessoal (D1) e 
abrangeu o controle; o planejamento do 
transporte, em coordenação com o D4 
(Logística) e com o COA (Coordenador de 
Operações Aéreas); além da gestão de 
atividades voltadas para a assistência ao 
pessoal e manutenção do moral.

Passamos então a apresentar os 
Pontos Fortes, as Oportunidades de 
Melhoria e as Lições Aprendidas nas 
fases de Preparação (aí incluídas as 
Conferências de Planejamento, o Evento 

Teste e o SILOGEM); e de Execução do 
Exercício no Terreno.

Na fase de Preparação do Exercício, 
ressalta-se como Ponto Forte a integração 
da célula de Pessoal com as de Logística 
e Finanças e com o COA, viabilizando os 
meios necessários para a concentração e 
reversão do pessoal. Como Oportunidade 
de Melhoria, a demora significativa dos 
participantes em aderir ao Exercício. 

Na fase de Execução, um Ponto Forte 
a destacar foi a montagem e operação de 
uma Área de Recreação planejada para 
atender aos diversos públicos presentes. 
Como Oportunidade de Melhoria, voltamos 
a destacar a conveniência de que todas 
as organizações participantes, dentro de 
suas possibilidades, definam os efetivos 
a serem alocados com pelo menos dois 
meses de antecedência, e nomeiem este 
pessoal com pelo menos uma semana de 
antecedência.

Formatura de abertura do AMAZONLOG17 Área de Recreação na BLMI

RECURSOS HUMANOS, MORAL 
E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL



11

Países
Organização Brasil Colômbia EUA Peru Nações 

Amigas Agências Efetivo

DIREx 31 01 01 01 0 0 34

CLAO 15 0 0 0 0 0 15

EMC 94 13 18 06 0 0 131

EM FTC 06 05 0 06 0 0 17

FTC 314 110 0 38 0 0 462

BLMI 509 05 22 0 06 12 554

ACISO 16ª Bda Inf Sl 24 0 0 0 0 0 24

Marinha do Brasil 176 0 0 0 0 0 176

Aeronáutica / COA 30 02 04 0 0 0 36

F Cbn Amv 55 05 0 0 0 08 68

F Cbn Ae 06 05 34 0 0 0 45

Observadores 0 01 01 04 66 0 72

Autoridades 20 0 0 0 0 0 20

Observadores do EB, civis, 
jornalistas, UFAM e INPA

51 0 0 0 0 0 51

Agências 76 06 0 20 0 0 102

Empresas 103 0 04 0 0 0 107

Centros de 
Coordenação, 

Comando e Controle

Brasília 10 0 0 0 0 0 10

Manaus 09 0 0 0 0 0 09

RJ 07 0 0 0 0 0 07

Efetivo por país 1536 153 84 75 72 20
1940

Efetivo Total

LEGENDA: DIREX (Direção do Exercício); CLAO (Comando Logístico da Área Operações); EMC  
(Estado-Maior Combinado); FTC (Força Terrestre Componente); BLMI (Base Logística Multinacional 
Integrada); ACISO (Ação Cívico Social); COA (Centro de Operações Aéreas); FCbnAmv / Ae (Força Combinada  
Aeromóvel / Aérea); UFAM (Universidade Federal da Amazônia); e INPA (Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia).

Na planilha a seguir, uma visualização dos efetivos que participaram do 
AMAZONLOG17:
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A atividade de Inteligência foi liderada 
pelo pessoal do Centro de Inteligência do 
Exército (CIE), por intermédio da célula 
INTELIGÊNCIA (D2) do Estado-Maior 
Combinado. As atividades foram divididas 
em: Inteligência voltada para a segurança 
ativa do Exercício, ficando a cargo do 
Centro de Coordenação de Operações 
do CMA (CCOp/CMA) e da Direção do 
Exercício (DIREx), contando com uma 
Central de Inteligência (Cent Intlg), 
composta por integrantes do CIE e CMA; 
e Inteligência em apoio aos eventos de 
Exercício (Problemas Militares Simulados 
e Ações com Tropas e Meios - PMS/
ATM), a cargo da Célula D2.

Passamos a destacar os Pontos 
Fortes, as Oportunidades de Melhoria 
e as Lições Aprendidas, nas fases de 
Preparação e Execução.

Na fase de Preparação, como 
Pontos Fortes podemos citar: o início 
do planejamento com 1 (um) ano de 
antecedência; o uso do Canal Técnico 
de Inteligência, ao longo de toda a fase; 
o trabalho Conjunto entre as equipes do 
CIE e do CMA, durante o Evento Teste; 
a participação de um Especialista de 
Imagens, da 4ª Subchefia do Comando 
de Operações Terrestres (COTER), 
aportando material, mesmo antes da ida 
ao terreno; e a utilização de um Sistema de 
Aeronave Remotamente Pilotada (SARP), 
em conjunto com as células D3 e D5. Para 
este mister, contou-se com a presença 
do Oficial de Ligação da Aeronáutica, 
o que contribuiu para a elaboração de 
solicitações de NOTAM (Notice to Airmen), 
com oportunidade. Como Oportunidade 
de Melhoria, seria oportuno inserir, na 
equipe de planejamento, pessoal da 
Divisão de Contrainteligência (DCI) do CIE, 
tendo em vista a demanda de segurança 

orgânica, face à sensibilidade dos temas 
tratados.

Na fase de Execução, citamos como 
Pontos Fortes: a coleta de dados sobre a 
área de operações, que podem também 
ser úteis para outras finalidades, no 
campo militar; o trabalho integrado com 
militares das demais Forças do Brasil e 
Nações Amigas, além da Polícia Militar do 
Amazonas; o uso do SARP, desta vez como 
sensor de inteligência; e a coordenação 
do espaço aéreo, de maneira efetiva, 
inclusive com a realização de uma missão 
aérea não-planejada e o cancelamento 
de um sobrevoo, em face de restrições 
inopinadas. Como Oportunidades de 
Melhoria, citamos: a conveniência de 
incluir, na relação de ATM e PMS, eventos 
específicos de inteligência; a realização do 
credenciamento, de forma centralizada, 
discriminando os diversos níveis de 
acesso às instalações; a pertinência de 
cercar todo o perímetro da Base Logística 
Multinacional Integrada (BLMI), operando 
apenas um ponto de entrada; e, dentro do 
possível, contar com oferta de serviço de 
“internet” dedicado à área de inteligência, 
suficiente para a realização das tarefas e 
coordenações.

INTELIGÊNCIA

Preparação do SARP para ser empregado em proveito  
do Sistema de Inteligéncia
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As operações foram coordenadas, no 
Estado-Maior Combinado, por intermédio 
da Célula de Operações (D3) e teve, como as 
demais, uma composição multidisciplinar, 
com militares do Comando de Operações 
Terrestres, Escola de Comando e Estado-
Maior do Exército, Centro de Adestramento 
Sul e Estado-Maior do Exército.

Os trabalhos foram desenvolvidos em 
duas vertentes, a incluir a Coordenação 
do Esforço Aéreo, que coube ao D3 do Ar; 
e a gestão e operação dos Sistemas de 
Comando e Controle e Simulador.

Durante a fase final do planejamento, 
com a ênfase do emprego dos meios 
residindo nas ações humanitárias, foi 
sentida a necessidade de atribuir a gestão 
das Ações com Tropas e Meios (ATM) e 
dos Problemas Militares Simulados (PMS) 
à Célula D9 (Assuntos Civis). Esta Célula 
(D9) passou a trabalhar de forma integrada 
com a Célula D3, o que revelou-se decisão 
acertada.

Passamos a citar os Pontos Fortes, 
as Oportunidades de Melhoria e Lições 
Aprendidas, nas fases de Preparação e 
Execução, destacando: o Esforço Aéreo; 
e os Sistemas de Comando e Controle e 
Simulação.

Em relação ao Esforço Aéreo, na fase 
de Preparação, podemos citar como Ponto 
Forte a alocação pela Força Aérea de um 
Oficial de Ligação no mês de junho de 2017, 
o que facilitou sobremaneira as tratativas 
com o Estado-Maior da Aeronáutica. A 
partir daí o apoio aéreo tornou-se uma 
realidade, viabilizando o Evento Teste, e 
mais à frente, a concentração dos meios, 
as ações no terreno durante o Exercício 
e a reversão. Como Oportunidade de 
Melhoria, seria interessante que o 
Ministério da Defesa e as demais Forças 
definissem a forma de participação desde 
o início do planejamento. Justifica-se, 

porém que isto não tenha acontecido, em 
face das características da concepção 
do AMAZONLOG17, já comentadas nos 
dois primeiros capítulos deste relatório. 
Curiosamente aí está também uma Lição 
Aprendida, qual seja de que todos os Atores 
envolvidos firmem compromissos por meio 
de um Memorando de Entendimento ou 
documento similar, que venha a nortear o 
planejamento e a execução.

Na fase de Execução, podem ser 
citados como Pontos Fortes: a quantidade 
de meios disponíveis (Sete aeronaves 
da Aviação do Exército: 2 HM-1, 2 HM-
2, 2 HM-3 e 1 HM-4; cinco aeronaves da 
Aeronáutica: 1 C-97, 2 C-105,1 C-130 e 
1 C-767; duas aeronaves do IBAMA; uma 
aeronave C-130 dos Estados Unidos da 
América; e três aeronaves da Colômbia: 
1 avião e 2 helicópteros); a realização de 
experimentação doutrinária com o Radar 
SABER M60, com a participação do 12º 
GAAAe Sl; a realização de teste no terreno 
com o material SARP (Orbiter 3, da Verint 
Systems); a possibilidade de realizar cinco 
evacuações reais, sem comprometer a 
continuidade das ações e, principalmente, 
ajudando na preservação de vidas 
humanas; as coordenações de utilização 
do espaço aéreo, fazendo o desconflito e 
estabelecendo as medidas de segurança 
necessárias ao emprego seguro dos meios 
aéreos (incluindo SARP e aviação comercial) 
permitindo chegar ao término da operação 
sem qualquer incidente ou acidente; a 
possibilidade de demonstração de nossas 
capacidades, seja no transporte aéreo 
regular ou em atividades especiais como 
lançamentos de cargas e paraquedistas; 
o incremento da interoperabilidade entre 
a Aviação do Exército e a Aeronáutica, 
fruto do trabalho conjunto COA/EMC; e o 
emprego judicioso dos meios disponíveis, 
consequência dos “briefings” do pôr do 
sol, nos quais eram definidas as missões 
para o dia seguinte. Como Oportunidade 

OPERAÇÕES
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de Melhoria, podemos apontar a seguinte 
situação que, mais do que oportunidade de 
melhoria propriamente dita, serve de alerta 
para atividades que envolvem mais de uma 
Força Aérea: “Por diversas vezes um Adido 
Aeronáutico informou que não haveria 
sobrevoo do espaço aéreo brasileiro, 
porém, durante o Exercício, foi solicitado 
o lançamento de cargas sobre a área do 
Aeroporto de Tabatinga. Tal missão foi 
realizada com carga de trabalho adicional e 
desnecessária para o Centro de Operações 
Aéreas, uma vez que tal atividade já poderia 
estar computada na fase de planejamento”. 
De modo análogo, poderíamos também ter 
incluído no planejamento, a necessidade 
eventual de sobrevoo no espaço aéreo dos 
países adjacentes, com o fim de observar 
ATM, nos dias de visitas de autoridades. 
Como Lição Aprendida merece destaque a 
necessidade de que seja dedicada atenção 
especial as ligações do COA, na Área 
de Operações, com as Organizações da 
Aeronáutica nos centros do poder, fator 
fundamental para fazer face às situações 
de contingências. No caso do Exercício, as 
ligações Tabatinga-Manaus e Tabatinga-
Brasília.

Em relação ao uso dos Sistemas de 
Comando e Controle e Simuladores, na 
fase de Preparação, embora houvesse 
sido planejado o emprego durante o Evento 
Teste, isto não foi possível, em face de 

diversas injunções, tais como a demora 
das Organizações em definir a participação, 
indefinições de possibilidades de transporte 
e outras. Assim, não há o que observar 
nesta fase.

Na fase de Execução, foram 
observados como Pontos Fortes: a 
utilização do Sistema PACIFICADOR; o uso 
do Sistema de Simulação COMBATER, 
por meio da EBNet, operando desde um 
servidor remoto instalado em Santa Maria-
RS, a uma distância de cerca de 3 mil km, 
sem intercorrências; a efetiva integração 
com militares e civis de outros países, no 
tocante a Comando e Controle; e por fim 
a grande disponibilidade de cartas com 
diversas escalas. Como Oportunidade de 
Melhoria, pode ser destacada a necessidade 
de prosseguir buscando soluções que 
venham a minimizar a reduzida oferta de 
acesso à “internet” e as comunicações de 
uma maneira geral. Tal carência, apesar 
de conhecida, motivando uma série de 
providências, prevaleceu ao longo de todo 
o Exercício, e é um óbice fundamental para 
operar em regiões remotas.

Como já foi comentado em outros 
capítulos, acerca de documentos 
disponíveis, é oportuno ressaltar que há 
um relatório específico sobre o Sistema 
COMBATER, no Gabinete de Planejamento 
e Gestão do COLOG.

Salto livre no aeroporto de Tabatinga Movimento Aéreo
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ATIVIDADE AGÊNCIAS EMPRESAS 
 Mapeamento da seca e 

controle do espaço aéreo. CENSIPAM SUNTECH

Controle de migração e 
processamento de evacuados.

MRE, FUNAI, INFRAERO, IBAMA, DPF, 
ANVISA, FUNASA, SRF, SEDEC, SEDEC/ 
AM, COMDEC/Tabatinga, PMAM, Btl 
Policiamento Ambiental AM, e PolCiv/AM, 
CBM/AM.

SUNTECH, 
NORSAF, SAVIS, 
Beth-El e MST

Apoio Cívico Social (ACISO). FUNAI, SESAI, FUNASA, SEDEC, SEDEC/ 
AM, INPA e UFAM ZODIAC , 

NORSAFE e MSTAnálise técnica de 
engenharia. SEDEC e UFAM

Controle biológico.
FUNAI, FUNASA, SEDEC, SEDEC/ AM, 

COMDEC/ Benjamin Constant, SESAI, 
INPA e UFAM

SUNTECH, 
ZODIAC, LCB, 
RDECOM, e 
NORSAFE.

Ressuprimento Aeromóvel de 
alimentos e medicamentos.

FUNAI, SESAI, IBAMA e CRAS/Atalaia do 
Norte –

Resgate Aeromóvel SEDEC –

Simulação de acidente com 
explosão de balsa.

IBAMA, SEDEC, SEDEC/ AM, COMDEC/ 
Tabatinga, PC/ Tabatinga, PMAM, 
CBMAM, Btl Policiamento Ambiental AM 
e PETROBRAS

SUNTECH, 
ZODIAC, e 
NORSAFE

ATIVIDADE AGÊNCIAS
Montagem um Local de Destino Seguro (LDS) para 

evacuados em Manaus (AM).
FUNAI, DPF, MRE, ANVISA e 

Defesa Civil

Instalação de fontes alternativas de energia elétrica. COLOG / Empresas

Atendimento básico de saúde em Letícia-Colômbia, com 
Posto Médico Avançado. FUNASA, DPF, MRE e FN-SUS

Recepção e acolhimento de deslocados de país vizinho FUNAI, DPF, MRE e Defesa Civil

Nota de Esclarecimento sobre comportamento 
inadequado de tropas. FUNAI, DPF, MRE e Defesa Civil

Atendimento de doentes com cólera e sepultamento.
FUNAI, FUNASA, ANVISA, 

VIGIDESASTRES, DPF, INPA e 
IBAMA 

Assistência à população atingida por deslizamentos de 
terra.

Defesa Civil FUNASA, IBAMA e 
VIGIDESASTRES

Restabelecimento de rede de TI invadida por “hackers”. DPF

Surto de doenças gástricas. FUNASA, ANVISA e INPA

Incêndio florestal. MRE, SIPAM, Defesa Civil, e IBAMA

Participação de Agências nos PROBLEMAS MILITARES SIMULADOS (PMS)

Participação de Agências e Empresas nas AÇÕES COM TROPAS E MEIOS (ATM)
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Neste capítulo, trataremos de 
Logística Militar e Finanças, assim como da 
participação das Empresas de Material de 
Defesa e da Base Logística Multinacional 
Integrada (BLMI), nas fases de Preparação 
e Execução do AMAZONLOG17, 
apresentando, quando pertinente, Pontos 
Fortes, Oportunidades de Melhoria e Lições 
Aprendidas. 

Para os trabalhos de Estado-Maior, 
nas áreas de logística, finanças, empresas 
e saúde, foram utilizadas as células D4, 
D10, D11 e D15, respectivamente. A 
função logística saúde demandou, por sua 
abrangência no Exercício, ser administrada 
em célula própria. Todas essas células 
contaram com pessoal do COLOG em 
sua composição. A célula D4, além de 

representantes do COLOG, recebeu ainda 
pessoal da Marinha e Aeronáutica, do 
Comando Militar da Amazônia, da Escola 
de Comando e Estado-Maior do Exército, da 
Colômbia, do Peru e dos Estados Unidos da 
América. A célula D15, recebeu também 
pessoal do Departamento Geral do Pessoal 
(Diretoria de Saúde).

A BLMI, constituída sobre a própria 
Base Logística do Exército, e liderada por 
seu Comandante, recebeu pessoal de 
todos os países e agências e relacionou-
se com todas as células do EMC, mas, em 
especial, com as estudadas neste capítulo.

Passamos então a discorrer sobre 
cada um dos aspectos/áreas antes 
citados.

Consoante a doutrina em vigor, no 
âmbito do Ministério da Defesa do Brasil, 
a logística militar abrange as funções:  
recursos humanos, que já foi abordada 
em capítulo especial; suprimento; saúde; 
manutenção; transporte; engenharia; e 
salvamento. Para o AMAZONLOG17, o 
assessoramento de Estado-Maior coube 
à célula D4, em conjunto com o Comando 
Logístico da Área de Operações (CLAO). No 

Exercício, constituir o CLAO ficou a cargo 
da 12ª Região Militar, com a presença 
do próprio Comandante. Assim, a Base 
Logística do Exército (que tem sede na Zona 
de Interior) foi a BLMI, ficando   subordinada 
ao CLAO (12ª RM). Essa “flexibilização 
doutrinária” foi necessária para viabilizar 
o Exercício e trouxe muitos ensinamentos, 
que serão úteis para missões futuras.

A Função Logística Suprimento coube 
à Unidade Logística Multinacional Integrada 
(ULMI) Suprimento, da BLMI. Esta ULMI 
atendeu as necessidades de suprimento 
de Classe I (Secos e Frigorificados), 
Classe II (Material de Intendência), Classe 
III (Combustível, Óleos e Lubrificantes), 
Classe V (Munição) e Classe X (outras 
classes). O Comando da ULMI Suprimento 

coube ao Comandante do 12º Batalhão 
de Suprimento, Organização Militar 
subordinada à 12ª Região Militar, com sede 
em Manaus-AM, o que resultou positivo 
para a OM e para o Exercício.

Na fase de Preparação, podemos citar 
como Pontos Fortes o pré-posicionamento 
de combustível (óleo diesel e gasolina) na 

Suprimento

LOGÍSTICA

LOGÍSTICA, FINANÇAS 
E EMPRESAS
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A Função Logística Saúde ficou a 
cargo da ULMI Saúde da BLMI. Essa ULMI 
proveu assistência médica e odontológica, 
preventiva e curativa, ao pessoal envolvido 
no Exercício; assim como tomou parte 
nas Ações com Tropas e Meios. Executou 

ainda atividades voltadas para o controle 
de zoonoses e a segurança alimentar. No 
Estado-Maior Combinado, foi gerenciada 
pela Célula D15. O Departamento 
Geral de Pessoal (DGP) alocou pessoal 
especializado para compor esta célula, 

Depósito de água mineral
Armazenamento de gêneros não perecíveis 

em “containers”

Área de Operações, o que possibilitou pronta 
resposta às necessidades; e a liberação 
oportuna dos recursos financeiros para a 
aquisição dos suprimentos em tempo hábil. 
Como Lição Aprendida, a necessidade 
de operar, em regiões remotas ou 
atingidas por calamidades, sem contar 
com recursos locais. Esse aspecto, 
embora conhecido, tanto que influenciou 
a escolha de Tabatinga, para o Exercício, 
deve ser muito bem considerado, na fase 
de Planejamento para Eventos dessa 
natureza, seja considerando o Preparo 
ou o Emprego. Quanto mais distante e 
desassistida a região, mais importante se 
torna esse fator. Foram colhidos vários 
ensinamentos, pelos setores pertinentes 
do COLOG, e pela própria Base Logística 
do Exército, que poderão ser úteis para 
futuros desdobramentos em Operações de 
Manutenção da Paz.

Na fase de Execução, podem ser 
destacados como Pontos Fortes: o fato 
de o Comandante da OM de Suprimento 
da Área onde ocorreu o Exercício ter 
chefiado essa ULMI, facilitando o apoio, 
por conhecer as especificidades da Área 
de Operações; assim como a qualidade da 

alimentação e a utilização de água mineral, 
para consumo humano, que contribuíram 
para a manutenção da higidez e do moral 
da tropa. Como Oportunidades de Melhoria 
pode-se citar a necessidade de atribuir 
maior importância ao Sumário Diário de 
Situação, de forma a permitir ao CLAO 
maior controle da atividade de suprimento; 
e a importância de os representantes 
das Forças de Países amigos, na Célula 
D4, estabelecerem ligação direta com os 
Oficiais de Logística dessas Forças, para 
otimizar o apoio. Já como Lição Aprendida, 
convém destacar a necessidade de 
controle rigoroso tanto na confecção 
da alimentação como no seu descarte, 
em face do clima quente e úmido e da 
concentração de grandes efetivos, ambos 
propícios à proliferação de bactérias.  Este 
foi um aspecto ao qual o Comandante da 
BLMI dedicou especial atenção, sendo 
merecedor de observações positivas. 
Foram cerca de 2.000 pessoas apoiadas 
e toneladas de refeições servidas e dejetos 
tratados, sem incidência de problemas de 
saúde coletivos; e sem nenhum dano ao 
meio ambiente.

sAÚDE
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e também a ULMI Saúde, com o cuidado 
de não utilizar recursos da 12ª Região 
Militar, a fim de não comprometer o apoio 
regular na área do Comando Militar da 
Amazônia.

Na fase de Preparação, podemos 
destacar:

- Como Pontos Fortes, a realização 
do Evento Teste, que promoveu a 
interação dos militares de Regiões 
Militares distintas no planejamento do 
apoio de Saúde, como também permitiu 
a compreensão detalhada do Exercício, 
de forma clara e objetiva; a realização 
do Simpósio Internacional de Logística 
Humanitária,  permitindo aos participantes 
a atualização de informações sobre a 
operação, bem como ensejando o reforço 
da equipe, com a inclusão do Instituto 
Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA) 
e da Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM); a experiência da 16ª Bda Inf Sl 
na área (Força Terrestre Componente), 
o que facilitou  as Ações Cívico Sociais 
(ACISO) na Terra Indígena - Umariaçu e 
nos  Pelotões Especiais de Fronteira (PEF) 
visitados; e a credibilidade do Exército 
Brasileiro junto a outras Instituições, como 
o Ministério da Saúde, que contribuiu 
com pessoal e cerca de  meia tonelada 
de medicamentos.

- Como Oportunidades de Melhoria, 
a necessidade de selecionar o pessoal de 
saúde com antecedência, por se tratarem 
de profissionais de Regiões Militares de 
fora da área do Exercício, demandando 
tempo para diversas medidas 
administrativas; e a conveniência de haver 
uma maior interação com profissionais 
especializados das instituições locais, 
com experiência em doenças tropicais, 
uma vez que esse conhecimento poderia 
elevar o nível de efetividade do tratamento 
médico oferecido nos ACISOS. 

- Como Lição Aprendida, parece 
ser pertinente incluir um dentista 
e um farmacêutico nas equipes de 

planejamento,  participando de reuniões 
e reconhecimentos, o que poderá refletir 
em uso judicioso de pessoal e recursos 
materiais.

Na fase de Execução, podem ser 
destacados:

- Como Pontos Fortes, o fato de 
o AMAZONLOG17 ter ensejado a 
aproximação do Exército, Marinha e 
Aeronáutica, com Instituições de Pesquisa 
e de Ensino, Agências e Ministérios, que 
trabalham com a área de saúde, abrindo 
grandes oportunidades de cooperação; 
o número de atendimentos médicos 
e odontológicos (cerca de 3500) 
superando em muito as expectativas, 
o que evidenciou a carência de apoio 
de saúde na região;  a capacidade de 
mobilização rápida de pessoal de saúde 
de diversas Regiões Militares, evitando, 
assim, a sobrecarga do atendimento de 
rotina das Instituições de Saúde locais;  a 
capacidade de mobilização de produtos 
médicos e odontológicos; a cooperação 
no emprego conjunto das Forças 
Armadas da Colômbia, Peru e Brasil; e a  
motivação do pessoal de saúde, elevando 
o nível do atendimento prestado à tropa e  
à população. 

- Como Oportunidades de Melhoria, 
a precariedade local, em meios de  
comunicações, sobretudo em telefonia 
móvel e internet, acarretando  isolamento 
do pessoal de saúde que estava fora da 
área da BLMI; a necessidade de que 
seja disponibilizada maior quantidade de 
viaturas para o deslocamento do pessoal 
e material de saúde; a necessidade 
de viaturas e aeronaves de asa móvel 
e fixa com capacidade de transporte 
para pacientes críticos; a falta de 
médicos especialistas, principalmente 
nas áreas de ortopedia, oftalmologia e 
dermatologia; e a falta de medicamentos 
para gastrite, antifúngicos tópicos e 
colírios. Sobre essas observações, cabe 
ressaltar o entendimento de que em 
missões em áreas remotas, ou atingidas 
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por catástrofes, tais condições vão estar 
presentes e os meios disponíveis nem 
sempre serão suficientes para todas as 
necessidades. Destarte, o Exercício foi de 
grande utilidade para chamar a atenção 
de planejadores e executantes, no tocante 
à identificação e superação de óbices. 

- Como Lições Aprendidas podemos 
destacar a necessidade de utilizar, 
sempre que possível, equipamentos 
portáteis para o desdobramento de 
equipes do Hospital de Campanha (HCmp) 
com o fim de  participar de ACISOS fora 
da área da BLMI, como, por exemplo, 
cadeira odontológica de campanha; a 

necessidade de um módulo de laboratório 
do HCmp para auxiliar no diagnóstico de 
várias patologias; e a necessidade de ter 
um atendimento humanizado, com um 
centro de acolhimento, onde o tempo de 
espera dos pacientes seja preenchido 
com palestras educativas, e atividades 
lúdicas para crianças.

Vale destacar ainda que a presença 
de médicos e meios de transporte aéreos 
na Região, possibilitou o resgate com 
sucesso de duas crianças e um paciente 
adulto colombiano, com traumatismo de 
crânio. 

A Função Logística de Manutenção 
no Exercício ficou a cargo da ULMI 
Manutenção da BLMI, provendo 
o apoio pertinente nas áreas de 
Armamento, Material de Engenharia e 
Motomecanização.

Participaram da coordenação 
desta atividade a Célula D4 (Logística) do 
Estado-Maior Combinado e o Comando 
da 12ª Região Militar, por intermédio do 
CLAO. O Chefe da ULMI Manutenção foi o 
Comandante do PqRMnt/12, OM da 12ª 
Região Militar, com sede em Manaus-AM.

 Na fase de Preparação, pode-se 
citar como Ponto Forte a manutenção 
preventiva nas viaturas e embarcações, 
o que colaborou para o baixo índice de 

indisponibilidade durante o Exercício. Como 
Oportunidades de Melhoria vale destacar 
a idade de algumas embarcações de 
transporte fluvial, que necessitam de 
modernização ou mesmo substituição; 
e a pertinência de determinar, com 
antecedência, a necessidade de viaturas 
no Exercício.  Por outro lado, deve ser 
entendido que os retardos em termos 
de informações práticas, com números, 
decorrem de decisões nos diversos níveis, 
e que isto também ocorre em situações de 
emprego real, cabendo aos planejadores 
e executantes adotar medidas em suas 
áreas de influência, visando minimizar os 
prejuízos de tais atrasos e indefinições.

Na fase de Execução, como Pontos 
Fortes destacam-se a oportunidade 

ACISO em Tabatinga-AM Atendimento médico no Peru

Manutenção
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de adestramento em manutenção 
em campanha e a disponibilidade de 
aeronave para transporte de suprimento 
de Manaus para Tabatinga. Como 
Oportunidades de Melhoria, observa-se 
que seria útil descentralizar recursos 
com antecedência, uma vez que, no caso 
da Amazônia, a maioria dos fornecedores 

do PqRMnt/12 é de fora do Estado do 
Amazonas; assim como facilitaria se 
fosse prevista uma área de manutenção 
de viaturas mais adequada na BLMI, aí 
também entendido que as circunstâncias 
ditam nossas ações para cumprir a tarefa 
da melhor forma possível. 

Para melhor compreensão 
desta função logística vamos dividi-la 
em transporte para a concentração 
dos meios até a área do Exercício e 
transporte durante o Exercício. A gestão 
do transporte aéreo para a concentração 
estratégica e o apoio às atividades no local 
do Exercício ficou sob a responsabilidade 
do D3 do Ar, do EMC, contando com os 
meios da Aeronáutica, do 4º Batalhão 
de Aviação do Exército, do IBAMA, e das 
Forças Aéreas dos EUA e Colômbia.

O transporte terrestre para a 
concentração dos meios exigiu particular 
esforço do Exército, em face das grandes 
distâncias a serem cobertas para se 
chegar com os meios disponíveis até a 
região do Exercício. A antecedência do 
planejamento foi a chave para o sucesso 
dessa atividade.

Cabe ressaltar também que, caso 
existissem meios aéreos disponíveis e 
aeroportos em condições de receber 
aeronaves de carga de grande porte, toda 
a concentração poderia ser realizada em 

tempo mínimo. No entanto, a realidade 
atual nos impõe longas jornadas, contando 
com os meios logísticos disponíveis.

Passamos então a apresentar os 
Pontos Fortes, as Oportunidades de 
Melhoria e as Lições Aprendidas, na 
função logística transporte, nas duas 
fases.

Transporte na Concentração dos 
Meios

Quanto ao transporte rodoviário, 
na concentração dos meios, o 
Estabelecimento Central de Transportes 
(ECT) teve como missão transportar 
“containers” e viaturas do Comando 
da Base de Apoio Logístico do Exército 
(BaApLogEx) e das Organizações Militares 
Diretamente Subordinadas (OMDS), da 
cidade do Rio de Janeiro- RJ para Porto 
Velho-RO, cobrindo uma distância  de 
cerca de 3.400Km. Podemos destacar 
como Pontos Fortes o planejamento 
minucioso; a manutenção preventiva das 
viaturas empregadas no transbordo da 

Instalações de manutenção na BLMI Manutenção de embarcações

Transporte
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carga, bem como o emprego de viaturas 
novas. Já como Oportunidade de Melhoria 
pode ser citado o subdimensionamento 
das atividades de transporte a serem 
desenvolvidas na Área de Operações, 
implicando na necessidade de tomar por 
empréstimo diversos meios e pessoal das 
Organizações Militares do CMA. Como 
Lições Aprendidas, é necessário ressaltar 
a necessidade de meios de manipulação de 
carga para dar celeridade às operações de 
transbordo; a conveniência de considerar 
a influência climática (chuvas torrenciais), 
o que dificultou e às vezes até mesmo 
impediu a movimentação de carga e 
transporte de pessoal; a conveniência 
de evitar sobrecarga de trabalho  para 
os motoristas, o que contribui para o 
aumento proporcional dos riscos de 
acidentes; a pertinência de  posicionar os 
“containers” na balsa, de acordo com os 
meios existentes para carga e descarga, 
de modo a facilitar  o desembarque; a  
conveniência de estabelecer critérios 
para  o embarque dos “containers”, 
com base  na ordem cronológica de 
montagem das estruturas da BLMI, a 
fim de possibilitar desembarque mais 
célere e ganhar tempo na montagem das 
instalações; a necessidade de contar com 
motoristas especializados  em viaturas 
do tipo “Munck”, “Sidelifter” e ambulância; 
a importância da coordenação entre 
os elementos executantes (BLMI) 
e planejadores (CLAO e EMC); e a 
importância de contar com o apoio  da 
Polícia do Exército, orgânica ou em apoio, 
ao longo de todo o percurso.

Quanto ao transporte hidroviário, 
na concentração dos meios, a missão de 
transporte de 928 toneladas de material, 
de Porto Velho-RO até Tabatinga-AM, 
pelos rios Madeira e Solimões (cerca 
de 3.000 km), coube ao Centro de 
Embarcações do Comando Militar da 
Amazônia (CECMA). Para cumprir esta 
missão foram empregados dois Módulos 
Logísticos, com meios do CECMA, balsas 
da Aeronáutica e balsas civis contratadas. 
Podemos destacar como Ponto Forte 

a conclusão sobre as vantagens do 
emprego dos meios do CECMA, em 
relação à contratação de embarcações 
civis, sendo os primeiros mais baratos 
e confiáveis. Como Oportunidades de 
Melhoria, cabe destacar a necessidade de 
descentralização antecipada de recursos 
para a manutenção e preparação 
dos meios do CECMA; a definição 
antecipada das premissas do processo 
de desmobilização; e a previsão de, pelo 
menos, 01 (uma) hélice de reserva para 
cada embarcação do tipo empurrador. 
No campo das Lições Aprendidas, pode 
ser citado, como teste de processo 
logístico, o transporte de um “container”, 
com o apoio da Marinha do Brasil, por 
cabotagem. Foi uma oportunidade de 
incrementar a cooperação entre as duas 
Forças e avaliar o custo-benefício de 
empregar o eixo Rio de Janeiro – Belém 
– Manaus, como alternativa ao tradicional 
Rio de Janeiro - Porto Velho – Manaus.

Transporte na Região do Exercício 

No local do Exercício, a atividade 
de transporte ficou a cargo da ULMI 
Transporte da BLMI e teve como missão 
prover o apoio de transporte rodoviário e 
fluvial de cargas e pessoal, seguindo as 
prioridades estabelecidas pelo CLAO e sob 
a coordenação da Célula D4 (Logística) 
do Estado-Maior Combinado. O chefe 
desta ULMI foi o Comandante do Centro 
de Embarcações (CECMA), da 12ª RM.

Como Ponto Forte, considerada a 
situação de Exercício, pode-se citar o 
recebimento de viaturas de todo o CMA, 
para mobiliar a ULMI Transporte. Como 
Oportunidade de Melhoria, vale destacar 
a experiência prática, adquirida ao longo 
do Exercício, no tocante à importância 
para a logística de reduzir ao mínimo as 
indefinições e incertezas. No campo dos 
transportes, tais indefinições também 
terminam por colocar em risco o 
êxito de diversas atividades, das mais 
simples (como organizar um comboio de 
autoridades), a um resgate real. 
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Quanto ao transporte aéreo, 
podemos dizer que foi fundamental 
para o transporte de pessoal. Para o 
Evento Teste, em Manaus, todo o efetivo 
foi transportado em aeronaves da 
Aeronáutica. Nas fases de concentração 
e reversão, a grande maioria do pessoal 
foi transportada por esse meio, do Rio de 
Janeiro e Brasília, para Manaus e daí até 
Tabatinga, seguindo o curso inverso, ao final 
do Exercício. Podemos dizer que aí residiu 
o grande gargalo do AMAZONLOG17. 
Como fatores que contribuíram para essa 
situação, podemos citar: indefinições 
quanto ao apoio da Aeronáutica, em 
face de restrições conjunturais; diante 
da necessidade de ressarcir essa Força, 
por um eventual apoio, as indefinições 
no tocante à disponibilidade de recursos; 
indefinições quanto à participação de 
meios de outros países; e a necessidade 
de planejamento alternativo para cada 
passo a ser dado, considerando meios, 
recursos, requisitos legais, datas e 
quadros de movimento. Por fim, graças 
à boa vontade de autoridades com poder 
de decisão nas três Forças; ao eficiente e 

incansável trabalho do EMC; e ao esforço 
e à capacidade dos Oficiais de Ligação da 
Aeronáutica e de outros países, o apoio 
aconteceu, permitindo superar todas as 
expectativas.

         Na fase do Exercício propriamente 
dito, o suporte de uma aeronave C-130 
americana, com saídas diárias Manaus – 
Tabatinga – Manaus, conferiu flexibilidade 
ao planejamento. Na execução das ATM, 
assim como por ocasião das visitas de 
autoridades, foram utilizadas aeronaves 
de Brasil, EUA e Colômbia, de asa fixa 
e rotativa, garantindo êxito a todos os 
eventos. No caso do Brasil, destaca-se 
ainda a presença de dois helicópteros 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
(IBAMA). 

        A função logística transporte foi 
um grande celeiro de experiências para o 
EMC e demais atores participantes, que, 
por certo, servirá para aperfeiçoar nossos 
processos logísticos, em particular para 
o apoio regular à Amazônia e eventuais 
desdobramentos no Exterior.

Transporte hidroviário na concentração dos meios Comboio terrestre na concentração dos meios
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A Função Logística de Engenharia 
e Construção ficou a cargo da ULMI 
Engenharia e Construção da BLMI. A 
execução desta atividade contou com 
pessoal e meios do 6º Batalhão de 
Engenharia de Construção, sediado 
em Boa Vista-RR; e do Comando do 2º 
Grupamento de Engenharia, sediado em 
Manaus-AM.  Excepcionalmente e fugindo 
ao planejamento inicial, o 8º Batalhão de 
Infantaria de Selva, sediado em Tabatinga-
AM, prestou apoio com mão-de-obra, em 
face de situações provocadas pelo não-
cumprimento de obrigações contratuais, 
por parte de prestadores de serviço. 
As atividades foram coordenadas pela 
célula de Logística (D4), do EMC, sob a 
supervisão do CLAO.

A seguir será apresentada uma 
síntese dos trabalhos de Engenharia 
realizados: 

- Construção de dois Consultórios da 
Unidade Básica de Saúde SANTA ROSA, 
em Tabatinga.

- Instalação e operação de duas 
Estações de Tratamento de Água em 
Tabatinga e Benjamim Constant.

- Terraplenagem e posterior 
pavimentação da estrada de acesso ao 
Porto Fluvial do CFSOL/8º BIS.

- Preparação da área a ser ocupada 
por instalações destinadas à Coordenação 
do Exercício, Hospital de Campanha, 
Base Logística, e outras, assim como 
melhoramento da rede mínima de 
estradas no interior e arredores da BLMI.

- Instalação dos dispositivos elétrico, 
hidráulico e de esgotos.

- Análise de engenharia no Campus 
da UFAM, em Benjamim Constant, com 
o propósito de identificar causas de 
rachaduras e apresentar proposta de 
solução.

O maior volume de trabalho da 
Engenharia foi realizado na fase de 
Preparação do Exercício. Aqui podemos 
citar como Pontos Fortes o nível de 
desempenho das equipes especializadas; a 
possibilidade de constante adestramento 
dos quadros; a execução de missões 
reais, que impactaram diretamente no 
êxito do Exercício; e o correto emprego do 
binômio homem-máquina, apresentando 
resultados expressivos.  Como 
oportunidades de melhoria destacam-
se: a necessidade de definição das 
missões a serem executadas com maior 
antecipação possível, a fim de possibilitar 
levantamento pormenorizado das 
necessidades; a disponibilização  com a 
máxima antecedência possível, no terreno, 
dos materiais a serem empregados, em 
razão da dificuldade do fluxo logístico; 
a importância de atentar para o 
cumprimento de contratos por parte dos 
fornecedores, de modo a não prejudicar 
o apoio a ser prestado; e a definição do 
efetivo a ser beneficiado pelas obras de 
engenharia o mais próximo do real, a fim 
de permitir o correto dimensionamento 
dos trabalhos e evitar o retrabalho. Como 
Lições Aprendidas podemos enumerar 
a importância do contato com órgãos 
regionais, como a Companhia de energia 
(ELETRONORTE) e de fornecimento de 
água (COSAMA), para os trabalhos de 
engenharia; a importância do emprego 
da equipagem da Ponte “Bailey”, devido 
à sua versatilidade na construção de 
palanques, torres para caixa d´água 
e pontilhões; e, sempre que possível, a 
expedição da missão para emprego de 
tropa de engenharia, com antecedência 
mínima de 6 meses.

Durante a Execução do Exercício, 
destaca-se como Ponto Forte o 
melhoramento da infraestrutura de 
saneamento básico, uma vez que houve 
sobrecarga do sistema instalado. Como 
Oportunidade de Melhoria, cita-se a 
necessidade de contar com moto-bombas 

Engenharia e Construção
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para realizar drenagem rapidamente 
em áreas inundadas por chuvas; e a 
conveniência de dedicar especial atenção 
ao dimensionamento da necessidade 
de viaturas limpa-fossa para atender a 
necessidades planejadas e eventuais. 
Como Lições Aprendidas, destacam-
se: a conveniência de manter equipes 

de engenharia para controle de danos 
e recuperação de uma possível área 
degradada, após a reversão; e o acerto 
no emprego de reforçadores de solo, 
facilitando bastante a mobilidade na área 
da BLMI, de forma rápida e poupando 
pessoal para emprego em outras 
servidões.

O assessoramento para a 
administração orçamentária e financeira 
ficou a cargo da célula de Finanças 
(D11) do Estado-Maior Combinado, 
mobiliada com pessoal da Assessoria de 
Planejamento, Programação e Controle 
Orçamentário (APPCO), do COLOG.

Esta célula também teve a 
responsabilidade de atuar junto aos 
Órgãos provedores com o fim de que 
fossem disponibilizados os recursos 
financeiros necessários ao Exercício. 
Trabalhou ainda na gestão e controle 
financeiro e orçamentário, bem como 
sugeriu medidas a serem adotadas no 
nível governamental, com o propósito 
de flexibilizar a execução financeira e as 
aquisições, na Área de Operações.

Cumpre salientar que boa parte dos 
recursos financeiros empregados no 
AMAZONLOG17 estavam compreendidos 

em Ações previstas no orçamento 
de 2017, a serem executadas pelas 
Diretorias do COLOG, bem como em 
atividades planejadas pelo COTER para 
o adestramento anual do CMA, suas 
Brigadas e a 12ª Região Militar. Da 
mesma forma diversos insumos foram 
aportados por Atores convidados, como 
foi o caso de medicamentos fornecidos 
pelo Ministério da Saúde. Ainda como 
exemplo de aproveitamento de recursos 
já previstos no orçamento de 2017, para 
atividades planejadas, podemos citar a 
realização de um Seminário da APPCO em 
conjunto com o SILOGEM, em Manaus.

Outra parcela significativa dos 
recursos veio do Estado-Maior do Exército, 
que, de forma análoga, também destinou 
para o AMAZONLOG17 recursos 
provenientes de ações na área do preparo 
e emprego, na região amazônica.

Trabalho da Engenharia Trabalho da Engenharia

fINANÇAS
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Como Pontos Fortes, podemos 
citar:  o fato de que, em um ano de 
fortes restrições orçamentárias, todas 
as necessidades de recursos para  a 
preparação do Exercício foram atendidas 
com o esforço conjunto do COLOG, Estado-
Maior do Exército (EME), demais Órgãos 
de Direção Setorial (ODS) e do Órgão 
de Direção Operacional (ODOp); o uso 
da terceirização, em complemento aos 
meios orgânicos existentes; a existência 
de pregões, no  CFSol/8º BIS, de materiais 
diversos, tais como itens de alimentação, 
construção, elétricos, hidráulicos, de 
expediente e limpeza, facilitando as 
aquisições e o suprimento das demandas 
do Exercício; os pregões realizados pela 
BaApLogEx para a aquisição de materiais 
e serviços necessários ao Exercício, 
realizando os processos administrativos 
em tempo hábil, apesar de bastante exíguo;  
a concessão de suprimento de fundos 
para despesas eventuais; e o controle de 
todo o orçamento disponibilizado para o 
AMAZONLOG17.

Como Oportunidades de Melhoria 
podemos citar a falta de oportunidade na 
disponibilização dos recursos, gerando 
insegurança nas aquisições e contratações 
necessárias; e a necessidade de um maior 
aporte financeiro de recursos destinados 

para Suprimento de Fundos, a serem 
descentralizados para as OM envolvidas 
no Exercício. Deve ser ressaltado que, em 
situações de calamidade ou emprego em 
missões de paz, as dificuldades serão, 
por certo, maiores e os prazos menores. 
Assim, espera-se que os obstáculos 
encontrados no Exercício tenham trazido 
experiências que nos fortalecem para 
novos desafios.

Como Lições Aprendidas observa-
se a necessidade de realizar licitações 
prévias (Pregões do tipo Sistema de 
Registro de Preços - SRP) para todas as 
demandas prováveis, com preferência 
para utilização do potencial do comércio 
local da realização do Exercício, ou da 
Operação, QUANDO POSSÍVEL; sugere-se 
reforçar e aprimorar a terceirização de 
serviços, especialmente aqueles relativos 
ao apoio administrativo, tais como 
transporte administrativo, alojamentos 
provisórios, banheiros, limpeza, 
alimentação, etc; e, por fim sugere-se 
ainda, tanto quanto possível, desvincular 
a aquisição de material, do transporte 
logístico para a área de operações, 
visando otimizar esses processos.

EMPRESAS

A participação das Empresas foi 
idealizada como forma de incentivo à 
Base Industrial de Defesa, oferecendo 
oportunidade para divulgação de 
produtos, em exposição, bem como de 
utilizá-los no terreno, por tropas em 
atividade. Com isso buscou-se atender 
tanto as necessidades das empresas, 
como dos potenciais usuários, em um 
jogo de “ganha-ganha”.

A Exposição de Materiais de Defesa foi 
organizada em conjunto com um Simpósio 
de Logística Humanitária (SILOGEM), em 

Manaus/AM, em setembro de 2017; 
e o emprego do material nas atividades 
do Exercício Logístico aconteceu em 
novembro de 2017, em Tabatinga/AM.

Para viabilizar a participação dessas 
empresas, criou-se uma célula no Estado-
Maior Combinado (D11), cuja chefia 
coube a um Oficial da Diretoria de Material 
do COLOG. A Empresa PROSPECTARE 
BRASIL organizou a Exposição e serviu de 
ponto de intermediação com os demais.
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Quanto à participação das Empresas 
na Exposição de Material de Defesa 
observamos:

 - Como Pontos Fortes, na fase de 
Preparação da Exposição, a estreita 
cooperação entre a Coordenação do 
Exercício, o EMC, o CMA e a 12ª RM, 
em todas as atividades previstas; a 
contratação, pela PROSPECTARE, de uma 
empresa especializada em montagem 
de exposição de materiais, facilitando 
sobremaneira a atividade e buscando 
a excelência no padrão dos estandes 
e da exposição como um todo. Como 
Oportunidades de Melhoria, vale destacar 
que a liberação do local do Evento com 
a antecedência de somente um dia 
exigiu um grande esforço e mobilização 
de pessoal do CMA, para ajudar na 
montagem da exposição. Por outro lado, 
serviu de teste para nossa capacidade 
de reagir. Como Lição aprendida pode 
ser destacado que a solicitação de 
reserva do local da Exposição para um 
evento desse porte poderia ter sido feita 
prevendo a necessidade de dispor de três 
dias de antecedência, de forma a permitir 
a montagem sem sobressaltos.

Como Pontos Fortes, durante a 
fase de Execução da Exposição, o nível 
dos estandes montados pela Empresa 
contratada; e o apoio prestado pelo CMA 
e 12ª RM às diversas comissões de 
apoio ao evento. Como Oportunidades de 
Melhoria vale destacar a conveniência de 
não fazer discriminação de qualidade dos 
crachás por ocasião de sua distribuição 
entre as diversas categorias. A grande 
Lição Aprendida é a conveniência de 
utilizar uma empresa para a aproximação 
dos setores público e privado, à luz 
da Lei e permitindo mostrar nossas 
necessidades, ao tempo em que os 
candidatos a fornecedores apresentam 
as possibilidades. Como iniciativa que 
se mostrou pertinente, cabe destacar, 
durante o SILOGEM, as intervenções da 

APPCO, orientando empresários sobre os 
processos burocráticos do Setor Público; 
e da DFPC, orientando sobre os caminhos 
e requisitos legais, para trabalhar com 
produtos controlados, ambas com a 
presença dos respectivos Diretores, em 
Manaus.

Em relação à participação das 
Empresas no Exercício, durante a fase 
de Preparação, como Pontos Fortes, 
podem ser destacados: a realização 
de entrevistas com representantes  e 
preenchimento da ficha de informações 
para o AMAZONLOG17, o que facilitou 
bastante o planejamento do transporte 
e o emprego do material, durante o 
Exercício em Tabatinga; a participação 
efetiva do Oficial de  Ligação da 12ª RM; e 
a contratação de um Operador Logístico 
por parte das empresas, facilitando a 
coordenação do transporte dos meios 
dessas empresas, entre Manaus e 
Tabatinga.

Em relação à participação das 
Empresas no Exercício, durante a fase de 
Execução, como Pontos Fortes destacam-
se a utilização de uma Viatura “Munck” 
de  10 Toneladas e uma empilhadeira, 
da BaApLogEx, para o desembarque e 
embarque dos materiais das empresas; 
e a forma como foi planejado e executado 
o emprego dos meios das empresas 
durante o exercício, pois permitiu que  
pudessem ser empregados o máximo 
possível, com  visibilidade, para um público  
amplo e heterogêneo (militares do EB e 
de outras Forças Armadas e Agências 
do Brasil e de outros países). Como lição 
aprendida merece destaque a conclusão 
de que os meios de desembarque e 
embarque portuários são itens sensíveis 
em eventos desse tipo, na Amazônia, o 
que induz à conveniência de, se possível, 
dobrar os meios.
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Participaram do AMAZONLOG17, as seguintes empresas:

Nº Empresa País
1 AEL SISTEMAS BRASIL
2 ATEN IS GROUP ITÁLIA
3 BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA BRASIL
4 BETH-EL ZIKHRON YAAQOV INDUSTRIES ISRAEL
5 CBC BRASIL
6 FAUN TRACKWAY USA EUA
7 FIORAVANT UNIFORMES MILITARES ESPECIAIS BRASIL
8 GT LINE ITÁLIA
9 GEHR INTERNATIONAL BRASIL

10 GLÁGIO DO BRASIL BRASIL
11 IAI DO BRASIL BRASIL
12 LCB BRASIL
13 LIVEFORM INFORMÁTICA BRASIL
14 M&K ASSESSORIA LOGÍSTICA BRASIL
15 MAC JEE BRASIL
16 MARINE SPECIALISED TECHNOLOGY REINO UNIDO
17 NEC  JAPÃO / BRASIL
18 NORSAFE DO BRASIL BRASIL
19 PROSPECTARE BRASIL BRASIL
20 SAAB DO BRASIL BRASIL
21 SARKAR TACTICAL ESCÓCIA 
22 SAÚDE MAIS BRASIL
23 SAVIS - BRADAR BRASIL
24 SIGMA CONSULTING ITÁLIA
25 SUNTECH, VERINT COMPANY BRASIL
26 TAURUS BRASIL
27 TECNOLOGIA E DEFESA BRASIL
28 U.S. ARMY RESEARCH, DEVELOPMENT AND ENGINEERING CMD. EUA
29 ZODIAC MILPRO / MD - BALLY FRANÇA / BRASIL

Participação de Empresa no Exercício em Tabatinga Participação de Empresa no SILOGEM em Manaus
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A concepção inicial da BLMI 
considerava utilizar, em todas as ULMI, 
recursos do Brasil, e dos países que 
aceitaram o convite para participar 
do AMAZONLOG17, com os quais era 
dividida a liderança dessas Unidades. 

Para ganhar tempo na adoção 
das providências administrativas e 
burocráticas, à luz da Lei,  o Comandante 

da Base Logística do Exército (BaApLogEx) 
planejou e organizou a Base Logística 
Multinacional (BLMI) para operar com 
meios do Exército Brasileiro, ficando 
em condições de, posteriormente,  
acomodar os que viessem eventualmente 
a ser alocados por outros países, com a 
estrutura a seguir:

– Comando, composto pelo Comandante, Subcomandante / Adjunto Logístico, 
Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos, Assessoria de Administração e Finanças 
e Seção de Inteligência.

– ULMI 1 - Transporte 

– ULMI 2 - Suprimento

– ULMI 3 - Manutenção 

– ULMI 4 - Saúde

– ULMI 5 - Recursos Humanos 

– ULMI 6 - Engenharia e Salvamento 

– ULMI 7 - Proteção

– ULMI 8 - Comando e Controle 

– Companhia Logística.

 O planejamento foi dividido em 5 
fases: mobilização de materiais, licitações 
e contratos; transporte de materiais para 
a região do exercício; montagem da base; 
atividades no terreno; e desmobilização e 
reversão. 

 As funções logísticas de transporte, 
suprimento, manutenção, saúde 
e engenharia já foram exploradas 
neste capítulo, bem como as ULMI 
correspondentes.

 Na Fase de mobilização de materiais, 
licitações e contratos, o planejamento e a 
preparação da BLMI consistiu em levantar 
as necessidades; realizar a manutenção 
preditiva e preventiva dos Materiais 
de Emprego Militar (MEM), que foram 
empregados no Exercício; aprestar a 
tropa; preparar, carregar e transportar o 
material;  e concentrar material e pessoal, 
para a montagem das instalações na área 
do Exercício. Paralelamente, a Assessoria 

BASE LOGÍSTICA MULTINACIONAL INTEGRADA (BLMI)   
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de Finanças da BaApLogEx prestou o 
apoio referente ao acompanhamento dos 
processos administrativos, minimizando 
riscos; e coordenou e supervisionou 
todos os assuntos relacionados à gestão 
orçamentária, financeira, contábil e 
patrimonial da BLMI.  

Para atender todas as necessidades 
de apoio, foram realizados 17 pregões 
para aquisição de material descartável, 
equipamentos de aprovisionamento, 
material de manutenção de bens imóveis; 
e contratação de serviço de confecção de 
“cases”;  locação de “Overlays”; locação 
de banheiros químicos;  coleta de lixo;   
telefonia móvel satelital;   recarga para 
sistema satelital de transmissão de 
dados;   provedor de internet;  locação 
de “containers”;  locação de geradores;  
transporte em balsa para cargas secas 
e frigorificadas;  serviços gráficos;  
desinsetização e desratização;  e  
lavanderia.

Como Ponto Forte, pode ser citada 
a capacidade de celebrar os contratos 
necessários, mesmo trabalhando a 
partir da sede, na cidade do Rio de 
Janeiro. Como Oportunidade de Melhoria, 
deve ser destacado que a demora na 
liberação dos recursos colocou em 
risco a contratação de alguns serviços 
necessários ao Exercício, uma vez que 
os prazos da administração não podem 
ser ignorados. Como Lição Aprendida, 
vale destacar a necessidade de se ter 
uma equipe especializada em licitações 
e contratos bastante experiente, para 
fazer frente aos desafios e dificuldades 
que normalmente surgem em um evento 
dessa envergadura, seja como Preparo, 
como foi o caso do AMAZONLOG17, ou 
Emprego, como é o caso de Missões e 
Operações de Paz, no Exterior.

Na Fase de montagem da base, 
foram realizados reconhecimentos, 

seguidos pela montagem propriamente 
dita das instalações na área onde a BLMI 
iria operar, além de outras de apoio ao 
Exercício, tais como alojamentos e locais 
de trabalho.  

Em relação aos reconhecimentos, 
podemos destacar como Ponto Forte o 
planejamento da humanização do espaço 
utilizado para a base. Como Oportunidade 
de Melhoria convém ressaltar a 
necessidade de confirmação por parte 
das empresas prestadoras de serviço 
de sua capacidade real de cumprir os 
contratos celebrados. 

Na montagem propriamente dita, 
foram realizados trabalhos de transbordo 
e posicionamento dos “containers” e 
geradores; montagem das barracas; 
melhoramento do solo, auxílio na 
montagem das instalações elétricas e 
hidráulicas das barracas e banheiros, 
bem como o acompanhamento da 
montagem dos “overlays”; e colocação 
dos mastros das bandeiras. Como 
Ponto Forte, podemos citar o conforto 
oferecido à tropa e agências alojadas. 
Já como Oportunidades de Melhoria 
podemos citar o dimensionamento 
insuficiente da rede elétrica, tendo em 
vista o aumento do efetivo presente 
na Base ao longo da Operação; o não 
cumprimento dos prazos de instalação 
dos alojamentos em “drywall”; e a falha 
na entrega e montagem dos “overlays”, 
pelas empresas contratadas, exigindo a 
substituição dos mesmos por barracas 
e a montagem dos alojamentos com 
madeira de compensado. Como Lições 
Aprendidas podem ser destacadas: a 
imperiosa necessidade de que os prazos 
para descentralização financeira sejam 
cumpridos; assim como de reduzir o 
risco da dependência de prestadores 
de serviços contratados, os quais 
eventualmente não cumprem os prazos 
determinados. Em situações de emprego, 
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as autoridades com poder de decisão, no 
mais alto nível, devem estar cientes de 
que atrasos nessas descentralizações 
podem comprometer a Operação, 
acirrando a dependência de contratações 
intempestivas e com maior grau de risco.

Na fase de execução das atividades 
no terreno, com a BLMI instalada, as ULMI 
desenvolveram tarefas típicas de cada 
função logística.  Os países convidados, 
outras Forças e as Agências, alocaram 
observadores e alguns meios, como foi o 
caso dos EUA, da Colômbia, e do IBAMA, 
que contribuíram com o esforço de 
transporte. Cabe destacar que a Marinha 
participou do esforço da área de Saúde, 
alocando navios hospitais, e a Aeronáutica 
contribuiu com a maior parte do esforço 
de aeronaves de asa fixa. 

A Assessoria de Apoio para Assuntos 
Jurídicos foi encarregada de assessorar 
o Comando; coordenar a instalação 
da Delegacia de Polícia Judiciária 
Militar (DPJM); participar do estudo 
de situação no Centro de Operações, 
quando convocada; e realizar as ligações 
necessárias com os componentes do 
Sistema de Justiça, a fim de integrá-los à 
BLMI. 

        As ULMI de transporte, suprimento, 
manutenção, saúde e engenharia, 
trabalharam conforme as respectivas 
áreas funcionais, já comentadas. A ULMI 
de Comando e Controle (C2), instalou e 
explorou as comunicações e o uso dos 
recursos de “internet”, no âmbito da Base, 
sem pontos a destacar. Já os aspectos 
de C2, no Exercício como um todo, serão 
explorados no capítulo 7. 

A ULMI de Recursos Humanos 
teve como missão cumprir as tarefas 
atinentes à manutenção do moral da 
tropa, por meio de atividades recreativas; 
desenvolver ações de ajuda humanitária, 

em coordenação com as demais 
agências e Forças Armadas nacionais 
e estrangeiras; e instalar e operar um  
Centro de Controle de Evacuados (CCE).  
Tal centro foi explorado como parte de 
algumas Ações com Tropas e Meios, ao 
longo do Exercício.

À ULMI Proteção coube realizar o 
serviço de guarda às instalações da base; 
as escoltas e segurança de autoridades 
e comboios; o controle de Trânsito; 
o cerimonial e honras militares; e o 
policiamento ostensivo nas imediações 
da BLMI. Além disso ficou em condições 
de realizar perícias criminais, Operações 
de Controle de Distúrbios, Operações 
com cães de faro e o eventual controle 
e guarda de prisioneiros no contexto 
do Exercício, ou como contingência 
real. Contou com pessoal do 7º BPE 
- Manaus/ AM e do 1º Batalhão de 
Operações Ribeirinhas, da Marinha do 
Brasil. É oportuno destacar a experiência 
adquirida, no controle da grande 
quantidade de militares e civis de diversas 
Forças, Países e Agências, acessando 
e circulando na BLMI, impactando a 
segurança orgânica. Tal controle requer 
medidas especiais de cadastramento, 
assim como o cercamento completo da 
Base e a limitação do acesso ao mínimo 
de pontos necessários.

A fase de desmobilização e reversão 
consistiu na preparação e concentração 
do material e pessoal, para regresso às 
regiões de origem, abrangendo ações 
de controle de danos, bem como a 
permanência na área de uma equipe, por 
prazo determinado, com o fim de evitar 
possíveis pendências futuras. Aconteceu 
de forma linear, sem observações 
distintas das já apresentadas.
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Instalações da BLMI , à frente,  e o Hospital de Campanha (HCmp), à direita e ao fundo

Área de cozinha, refeitórios, recreação, alojamentos e banheiros.

Montagem da Base Emprego da PE em controle de trânsito
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A função de Combate, Comando e 
Controle (C2), teve importância capital 
no atendimento das necessidades do 
Exercício AMAZONLOG17, em uma 
área da Amazônia bastante carente de 
infraestrutura de comunicações de voz e 
dados, tornando-se fator crítico de sucesso 
para o Exercício.

A coordenação desta atividade ficou 
a cargo da célula (D6) do Estado-Maior 
Combinado, cuja chefia coube a um Oficial 
Superior do Comando de Comunicações e 
Guerra Eletrônica do Exército (CCOMGEX), 
caracterizando a participação do 
Departamento de Ciência e Tecnologia 
(DCT) no Exercício.

A execução desta atividade ficou a 
cargo da ULMI Comando e Controle. Foi 
chefiada pelo Comandante do 1º Batalhão 
de Comunicações de Selva, sediado em 
Manaus/AM e contou com o apoio de 
pessoal e meios do próprio Batalhão, além 
do 4º Centro de Telemática de Área; da 
Companhia de Comando e Controle e do  
Centro Logístico de Comunicações e Guerra 
Eletrônica, do CCOMGEX; do  Batalhão 
Escola de Comunicações; do  Comando 
da Base de Apoio Logístico do Exército; 
da Escola de Sargentos de Logística; e do 
Hospital de Campanha.

Passamos então a apresentar os 
Pontos Fortes, as Oportunidades de 
Melhoria e as Lições Aprendidas nas fases 
de Preparação e Execução do Exercício no 
Terreno.

Na fase de Preparação, podemos citar 
como Pontos Fortes a liberação oportuna 
de recursos financeiros; e a participação 
do 4° Centro Telemática de Área (CTA) 
no reconhecimento. Como Oportunidade 
de Melhoria, pode-se observar a 
necessidade de adquirir equipamentos de 
informática apropriados para o uso militar 

em campanha. Como Lição Aprendida 
podemos citar a importância de contar 
com equipes especializadas em instalações 
elétricas, capazes de dimensionar redes de 
distribuição adequadas, prevenindo danos 
aos equipamentos de TI.

Na fase de Execução, podemos 
citar como Oportunidade de Melhoria a 
necessidade de dedicar especial atenção 
ao fornecimento de serviços de terceiros, 
o que inclui fiscalizar os contratos e prever 
soluções alternativas. No caso do Exercício, 
os “links” de banda larga entregues, foram de 
capacidade muito inferior ao que havia sido 
contratado, comprometendo a qualidade 
das comunicações. Como Lição Aprendida, 
emerge a necessidade de que seja reduzida 
a dependência de recursos de terceiros, 
no campo de TI. No AMAZONLOG17, de 
350 MBps contratados, foram fornecidos 
apenas 10. Não obstante a adoção 
de medidas administrativas contra a 
empresa contratada, persistem os danos 
ao Exercício e à imagem do País. De igual 
maneira talvez fosse também pertinente 
definir responsabilidades entre as 
Organizações Operacionais de C2 e as do 
Sistema Estratégico - no caso do CMA, o 1º 
BComSl e o 4º CTA.

COMANDO E CONTROLE

Antena do SISCOMIS para apoio às videoconferências
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A área de comunicação social foi de 
grande importância em todas as fases e 
eventos, para antecipar-se à interposição 
de obstáculos ao êxito do AMAZONLOG17, 
reduzir danos decorrentes de fatos 
consumados e mostrar aos formadores 
de opinião a verdade sobre essa iniciativa 
importante e inédita. Sua condução, à luz 
da doutrina do Ministério da Defesa, coube 
à célula D7.

Para esse mister a equipe que 
compôs a célula D7 foi constituída de 
forma multidisciplinar, chefiada por um 
Coronel do Centro de Comunicação Social 
do Exército  (CCOMSEX) e integrada por 
elementos da 12ª RM, Escola de Comando 
e Estado-Maior do Exército, Estado-Maior 
do Exército, Comando Militar da Amazônia 
e Comando Militar do Nordeste. Observa-se 
que seria de grande utilidade se os demais 
atores também aportassem pessoal, 
para gerar assim maior efeito sinérgico e 
unidade de pensamento e ação.

Passamos então a apresentar os 
Pontos Fortes, as Oportunidades de 
Melhoria e as Lições Aprendidas nas fases 
de Preparação (aí incluídas as Conferências 
de Planejamento, o Exercício de Mesa  e 
o SILOGEM)  e Execução do Exercício no 
Terreno.

    Na fase de Preparação, podem ser 
destacados os seguintes Pontos Fortes:

- Designação, por parte do CCOMSEx, 
de um representante da Div Plj e um da Div 
Prod Dvg, com uma equipe de jornalismo 
fixa e um “designer fotográfico para tratar 
do planejamento e da cobertura dos 
eventos, respectivamente, bem como do 
desenvolvimento de produtos de divulgação 
institucional, desde o início do ano de 
2017, mesmo que sem exclusividade, em 
face das inúmeras demandas daquele 
Centro, que atende diretamente ao 
Comandante do Exército. Isto ensejou 

melhor acompanhamento da evolução do 
Exercício, bem como a internalização das 
ideias força a reforçar e transmitir.

-  Criação e aprovação das ideias força, 
logomarca, identidade visual do material de 
divulgação institucional (banners digitais e 
impressos, informativos, gorros, canetas, 
blocos de anotação, medalhas e placas 
comemorativas) com antecedência de 
5 meses, possibilitando a realização dos 
processos de aquisição e confecção em 
tempo hábil e o emprego judicioso dos 
recursos disponibilizados.

- Estabelecimento do Ch da Célula D7 
como responsável pela comunicação visual 
do Exercício o que facilitou a difusão das 
diretrizes de Comando 

- Realização de vídeoconferências 
com as principais unidades envolvidas nos 
trabalhos de preparação, possibilitando 
a difusão das diretrizes de Com Soc e 
a unificação dos discursos a empregar, 
bem como a difusão oportuna das 
atividades preparatórias. Participaram 
dessas videoconferências: Ch EMC, D7 e 
responsáveis pela Com Soc do Cmdo CMA, 
Cmdo 12ª RM, Ba Ap Log Ex, 2º Gpt E, 16ª 
Bda Inf Sl e CFSol/8º BIS.

- Utilização do EGGCF (Gráfica do 
Exrcito) na impressão dos trabalhos 
gráficos, reduzindo custos.

- Participação da Divisão de Relações 
com a Mídia, da Seção de Informações ao 
Cidadão e da Seção de internet e Mídias 
Sociais da Divisão de Produção e Divulgação 
na difusão das ideias força do Exercício 
e nas respostas às diversas perguntas 
recebidas.

- Participação da recentemente criada 
Agência Verde Oliva no planejamento 
das atividades de divulgação institucional 
junto aos órgãos de mídia. Buscou-
se a proatividade; pautar a mídia com 

COMUNICAÇÃO SOCIAL
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antecedência e não tão somente divulgar 
as atividades posteriormente à sua 
ocorrência, nos meios do Exército.

- Publicação de artigo do Comandante 
Logístico - Gen Theóphilo no Estadão e do 
Gen Racine – Coordenador, no EBlog.  

- Maximização das intervenções do 
Comandante do Exército e do Ministro 
da Defesa no Congresso Nacional, as 
quais contribuíram significativamente 
para a desconstrução de ideias iniciais 
equivocadas a respeito do Exercício e seus 
objetivos.

- Produção de “spots” rádio para 
difusão na Rádio Verde Oliva e nas rádios 
em Manaus, Tefé e Tabatinga, mediante 
coordenação dos Chefes de Seção Com 
Soc locais.

- Produção de um “backdrop” com 
a logomarca do AMAZONLOG17 para 
utilização nas entrevistas.

Oportunidades de Melhoria, na fase 
de Preparação:

- É necessário designar um militar 
específico para realizar a clipagem das 
notícias a respeito de um Exercício de 
grande envergadura e repercussão como 
foi o AMAZONLOG17. Existem programas 
de busca que podem ser utilizados para 
facilitar o trabalho. O militar designado 
deve possuir maturidade e conhecimento 
profissional suficientes para realizar a 
análise sumária do que foi veiculado, 
classificando as matérias de acordo com 
as tendências apontadas e conhecimento 
técnico para produzir gráficos e/ou 
outros meios visuais que indiquem aos 
decisores os pontos a reforçar, evitar ou 
desconstruir, maximizando os aspectos 
positivos e evitando o surgimento de crises 
de imagem junto aos públicos alvo.

- No último mês de preparação, é 
necessário que a célula trabalhe com mais 
intensidade em prol do Exercício. Isso foi 
dificultado pela localização geográfica dos 
integrantes e pelas missões correntes em 
seus locais de origem.

  Lições aprendidas, na fase de 
Preparação:

- É necessário designar um militar, 
desde o início, para desempenhar a função 
de encarregado de material, com a missão 
de controlar a confecção, recebimento, 
identificação, transporte, confecção de 
manifestos de embarque (peso/cubagem), 
controle e distribuição do material de 
divulgação institucional.

- É necessário designar um ou mais 
militares, desde a concepção do Exercício 
para exercer os trabalhos de “designer” 
gráfico. Uma vez estabelecida a identidade 
visual da campanha, deve-se buscar a sua 
massificação junto aos diversos públicos, 
facilitando o atingimento das ideias força 
elencadas.

- O CCOMSEx recebeu recursos 
para aquisição de material de divulgação 
institucional. O Centro não possui autonomia 
administrativa, depende do OD do Gab 
Cmt Ex para ordenar suas despesas e 
não possui seção de aquisições, licitações 
e contratos. O Centro possui expertise no 
desenvolvimento e na criação de diversos 
produtos, mas não na aquisição dos 
mesmos, à exceção de materiais gráficos. 
Para as próximas atividades semelhantes 
sugere-se designar outra OM para realizar 
a aquisição de produtos diversos que não 
os gráficos (banners e impressos em geral).

Pontos Fortes identificados na fase de 
Execução no Terreno:

- Os apoios de transporte aéreo 
a partir de Manaus e de alojamento, 
transporte e alimentação em Tabatinga 
tornaram possível a participação de 17 
agências de notícias, sendo 3 estrangeiras. 
Ao todo, 36 jornalistas cobriram o 
evento, proporcionando ampla difusão 
em vários tipos de mídia (televisão, rádio, 
jornais, revistas, blogs). A transparência, 
coordenação e organização contribuíram 
sobremaneira na desconstrução de ideias 
iniciais equivocadas a respeito do Exercício. 
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- Expedição de convite e credenciamento 
antecipado aos órgãos de mídia para os 
eventos programados. Confecção dos 
manifestos de embarque pessoal/material 
em tempo hábil. O credenciamento e a 
distribuição de crachás para os jornalistas 
permitiram melhorar o controle de acesso 
nas instalações da BLMI.

- Produção de material informativo 
voltado para a imprensa, “release”, 
informativos, cadernos de boas-vindas, 
apresentações de “briefing” inicial e avisos 
de pauta.

- A realização de “briefing” inicial de 
chegada sempre ao receber jornalistas 
novos na Área de Operações possibilitou 
a difusão de informações, medidas de 
coordenação, controle e segurança. Na 
ocasião foi distribuído um “kit” contendo 
material informativo de interesse da 
imprensa para produção de matérias; 
e outros, tais como gorros, blocos de 
anotações, canetas e “kit” LQFEx (repelente 
e protetor solar).

- Realização de “briefings” diários de 
pauta para os dias seguintes, distribuição 
de vagas nos meios de transporte (aéreo, 
fluvial e terrestre).

- Disponibilidade de uma sala de 
imprensa, com mobiliário, quadro de avisos 
e banda de “internet” dedicada ao trabalho 
jornalístico. Devido às limitações locais, a 
“internet” não atendeu a demanda, mas 
demonstrou a preocupação da organização 
do Exercício com a atividade de mídia, 
facilitando a empatia entre os jornalistas e 

os integrantes da célula de Com Soc.

- A disponibilidade de dois micro-ônibus 
exclusivos para transporte de jornalistas 
possibilitou melhor apoio à imprensa.

- A destinação de vagas em aeronaves 
e embarcações, para acompanhar os 
diversos eventos foi fundamental à boa 
difusão das atividades desenvolvidas.

- A disponibilidade de posto avançado 
do EGGCF,  no terreno, junto ao EMC 
viabilizou a impressão de materiais diversos 
durante a operação. Este posto também 
ficou responsável pela administração de 
recursos empenhados em gráfica local, 
utilizados para produção de banners e 
impressos. A existência de Sistema de 
Registro de Preços em vigor possibilitou o 
melhor emprego dos recursos disponíveis.

- Criação de um “mailing” (lista 
de contatos) para difusão das notícias 
produzidas pela célula aos órgãos que 
não puderam se fazer representar na A 
Op. Vários veículos realizaram cobertura 
jornalística à distância e replicaram as 
matérias diariamente produzidas.

- Participação da Agência Brasil, 
Empresa Brasileira de Comunicação, com 
um jornalista, um radialista e um fotógrafo 
desde o dia 31 out, uma semana antes do 
início do Exercício propriamente dito. Estes 
profissionais realizaram a cobertura dos 
preparativos finais para o Exercício. Suas 
matérias foram extremamente fidedignas 
à realidade dos acontecimentos e tiveram 
abrangência nacional, com repercussão 

Briefing com jornalistas no Exercício Briefing com jornalistas no Exercício
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muito positiva. Foram replicadas por outras 
agências de notícias, inclusive fora do país.

- A realização de uma entrevista 
coletiva imediatamente após a chegada 
dos jornalistas na A Op, com as mais 

altas autoridades de cada país presentes 
diminuiu a tensão inicial, desconstruiu 
ideias equivocadas e disponibilizou grande 
quantidade de material para produção das 
matérias iniciais.

- Preparação de militares de diversos 
postos e graduações, com a participação 
dos E5 das GU presentes na A Op, 
com entrega de memento contendo as 
principais ideias a difundir e os cuidados 
a tomar no trato com a imprensa. Dessa 
forma, foi planejada a visitação da imprensa 
nas diversas áreas da BLMI e, em cada 
uma delas, havia militares em condições 
de prestar esclarecimentos afetos à sua 
esfera de atribuições.

- Preparação de roteiro de bolso para 
autoridades, como auxílio adicional, em 
caso de entrevistas inopinadas por parte 
da imprensa.

- A integração com as células de Com 
Soc da Colômbia e do Peru foi importante 
para a manutenção da unidade do discurso 
em torno das ideias força.

- Levantamento, escrituração e 
difusão de legados tangíveis e intangíveis 
do Exercício para o Brasil, para a região 
amazônica e especialmente na região 
onde se desenvolveram as ações com 
tropas e meios. Há um interesse grande 
da imprensa neste tema proporcionando 
uma oportunidade ímpar de maximizar os 
resultados alcançados.

- Embora houvesse planejamento de 
contingência para enfrentamento de crises 

de imagem, não foi necessário acionar.

- Utilização intensiva da rádio Alto 
Solimões, de Tabatinga, para difusão das 
atividades e informações à população. 
Agendamento de entrevistas ao vivo. Na 
região amazônica a radio é o principal meio 
de informação e entretenimento.

- Escala de um fotógrafo de plantão 
para percorrer a BLMI, inclusive à noite, 
até as 22:00h, com o objetivo de capturar 
imagens espontâneas de integração entre 
os participantes do Exercício, especialmente 
entre militares e civis de nações diferentes.

- Organização de uma entrevista 
coletiva do tipo “quebra-queixo” com o 
Ministro da Defesa, por ocasião do “Vip 
day”.

- Distribuição de “banners” em 
diversas áreas do Ministério da Defesa, 
Quartel-General do Exército (QGEx), Hospital 
Militar de Área de Brasília, Colégio Militar 
de Brasília e Centros de Coordenação, 
favorecendo melhor difusão do Exercício 
junto ao público interno. No QGEx, ainda, 
foi utilizada a televisão do corredor do 
CCOMSEx para veiculação dos filmetes 
produzidos.

Entrevista coletiva Entrevista coletiva
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Entrevista com o Ministro da Defesa Entrevista com o Cmt Log

Oportunidades de Melhoria na fase 
de Execução do Exercício no terreno:

- A célula de Com Soc é dependente 
de meios de telefonia e “internet” mínimos 
necessários a uma boa comunicação 
com o CCOMSEx e com as diversas 
agências de mídia interessadas. Cresce 
de importância esse aspecto em locais 
remotos e com pouca infraestrutura 
como Tabatinga. Meios de Com mais 
utilizados: telefone, “e-mail”, “WhatsApp”.

- Para viabilizar a coordenação dos 
trabalhos com a mídia é necessário que 
a célula possua pelo menos um telefone 
celular funcional.

- Aumentar a quantidade de 
fotógrafos disponíveis para a melhor 
cobertura dos eventos. Foi passado 
um fotógrafo adicional à disposição 
da célula D7 para as fotografias em 
proveito do Cmdo/EMC e as no interior 
da BLMI. Contudo, em vários momentos, 
ocorreram atividades simultaneamente 
em dois ou mais lugares. Além disso, o 
trabalho do fotógrafo não é apenas colher 
a imagem; envolve seleção das melhores 
fotografias, tratamento, baixa do aparelho 
e salvamento em equipamento de 
armazenamento, separação em pastas 
por assunto/data, despacho com o 
chefe imediato, carregamento no “Flickr” 
(SFC) e fornecimento aos usuários finais. 
Embora tenha havido coordenação com 
as 5ª Seç das demais GU presentes na A 
Op, verificou-se a necessidade de prever 

2 militares para essa função em eventos 
futuros.

- É necessário designar um militar 
experiente e capacitado para realizar a 
clipagem das notícias.

- A célula trabalhou de forma 
descentralizada durante a fase de 
preparação e planejamentos, tendo 
duas oportunidades de reunião antes 
do Exercício propriamente dito: durante 
o Evento Teste e durante o SILOGEM  
(Simpósio de Ações Humanitárias 
e Exposição de Material). Ainda, o 
Comando Militar de Área não conseguiu, 
devido às particularidades de suas 
atividades, apoiar com pessoal de  
Com Soc. Tal fato se mostrou 
contraproducente, promoveu frequentes 
trocas de integrantes da equipe, exigindo 
grande centralização e retrabalho por 
parte do Chefe da Célula.

Lições aprendidas na fase de 
Execução do Exercício no Terreno:

- Os trabalhos de Relações Públicas 
(RP), de cerimonial e de entrega de 
placas comemorativas de agradecimento 
foram descentralizados de acordo com 
o tipo de evento e público envolvido, 
desonerando a célula de Com Soc. Para 
que as atividades de RP fiquem a cargo da 
célula D7 é necessário redimensionar a 
equipe, provendo-a dos meios em pessoal 
necessários.
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Para vídeos: ver canal do EB no YouTube/playlist AMAZONLOG17

Para fotos: https://www.flickr.com/photos/amazonlog17/albums

Artigo publicados na mídia do Gen Ex Theophilo, Comandante Logístico, sobre o 
AMAZONLOG17, pode ser visto no jornal ESTADÃO.

Texto do Gen Div R1 Racine, Coordenador do AMAZONLOG17, também pode ser 
visto no EBLog, no endereço http://eblog.eb.mil.br/index.php?start=75.

- É necessário designar um militar, 
desde o início, para desempenhar a 
função de encarregado de material, 
com a missão de controlar a confecção, 
recebimento, identificação, transporte, 
confecção de manifestos de embarque 
(peso/cubagem), controle e distribuição 
do material de divulgação institucional.

 Por fim, com o propósito de facilitar 
a divulgação e o compartilhamento de 

informações, imagens e vídeos com 
as demais Forças, agências e órgãos 
participantes do AMAZONLOG17, foi 
criado um repositório hospedado no 
Portal do Exército Brasileiro, na internet 
(www.eb.mil.br/amazonlog17), onde 
encontram-se reunidos diversos produtos 
de Com Soc, “releases”, avisos de pauta, 
“links”, noticiários do Exército, artigos, 
“banners”, informativos e clipagem de 
matérias veiculadas na mídia.
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As Operações de Apoio à Informação 
foram realizadas pela Célula D8, do Estado-
Maior Combinado (EMC). Esta Célula 
teve, como as outras, uma composição 
multidisciplinar, com militares do 
Comando de Operações Terrestres, 
Escola de Comando e Estado-Maior do 
Exército, Centro de Adestramento Leste, 
Cia C2 e Comando Logístico, além de 
estudantes da Universidade Federal 
do Amazonas, dos cursos de Relações 
Públicas e Jornalismo.

Esta Célula cumpriu tarefas típicas 
das Operações de Apoio à Informação, em 
conjunto com a Célula de Comunicação 
Social e, adicionalmente, produziu material 
destinado a dar realismo ao Exercício.

O trabalho junto à Opinião Pública foi 
muito útil, seja para divulgar os aspectos 
positivos de nossa presença, ou para 
detectar e fazer frente a boatos e notícias 
tendenciosas, de cunho negativo. 

Quanto à contribuição para dar 
realismo ao Exercício, as Situações foram 
sendo gradativamente apresentadas em 
um contexto criado por esta Célula, em, 

na forma de telejornais.

 Durante a fase de preparação do 
Exercício, como pontos fortes, podem ser 
citados a realização de reuniões semanais 
e a já citada participação de militares e 
civis de diversas organizações, cada um 
com sua experiência e “expertise”. Como 
oportunidade de melhoria, teria sido muito 
útil se integrantes da célula tivessem 
participado dos reconhecimentos, para, 
entre outras ações, realizar contatos 
com autoridades locais. 

Já na fase de Execução, podem 
ser destacados como Pontos Fortes: 
a inserção de universitários, o que 
contribuiu para a imagem do Exército; 
o trabalho da Equipe de Operações 
Psicológicas, preparando o Público na 
área de operações, levantando dados, 
potencializando pontos fortes e mitigando 
fragilidades, sobretudo no tocante às 
autoridades e lideranças locais. 

A seguir um produto utilizado pela 
Célula D8 para informar a comunidade 
local.

OPERAÇÕES DE APOIO 
À INFORMAÇÃO

A Folha de Tabatinga   DOCUMENTAÇÃO DE EXERCÍCIO SÁBADO 11 DE NOVEMBRO DE 2017 
 
TRAGÉDIA 
 

Acidente entre balsa tanque e 
embarcação regional deixa mortos e 
danos ambientais no rio Solimões 
 

Autoridades continuam buscas e ainda não divulgaram número de vítimas 
 

Duas balsas pegaram fogo após a 
explosão de um gerador, na manhã 
de hoje. O acidente ocorreu por 
volta das 6h, envolvendo a balsa 
tanque do Centro de Embarcações 
do Comando Militar da Amazônia 
(CECMA) e uma embarcação régio-
nal, que transportava deslocados de 
Tabatinga para Manaus. Há 
mortos, feridos e desaparecidos, 
mas números ainda não foram 
divulgados. 

A balsa tanque do CECMA tinha 
capacidade para 200 mil litros de 
óleo diesel e 50 mil litros de 
gasolina. Na ruptura do casco da 
balsa tanque, óleo diesel vazou nas 
águas do rio Solimões. 

Nenhuma autoridade manifestou 
informações sobre as investigações 
do ocorrido ou que providências 
serão tomadas quanto às 
consequências. Os esforços, até o 
momento, estão voltados para 
encontrar sobreviventes e controlar 
os possíveis danos ambientais. 

   

Exército faz ação cívico-social em 
comunidades de fronteira  
   O Exército Brasileiro, em 
parceira com a Fundação 
Nacional do Índio (Funai) e 
a Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa), promoveu 
Ações Cívico-Social (Aciso) 
em comunidades indígenas 
localizadas na zona rural de 
Tabatinga, bem como nas 
localidades dos quatro 
Pelotões Especiais de 
Fronteira do 8º Batalhão de 
Infantaria de Selva (8º BIS). 
As ações aconteceram ao 
longo destes últimos dias. 
   Dentre as atividades 

realizadas nas comunida- 
des, que estão entre as 
mais atingidas pela seca 
histórica, pode-se destacar 
os atendimentos médicos e 
odontológicos, palestras e 
orientações. 
 A Funasa começou um 
levantamento sobre o 
possível aumento das 
doenças relacionadas a 
saneamento ambiental 
inadequado. E a Funai, por 
sua vez, efetuou o 
levantamento dos grupos 
indígenas que estão 
sofrendo com a seca. 

Embarcações pegaram fogo após explosão de um gerador 

A Folha de Tabatinga   DOCUMENTAÇÃO DE EXERCÍCIO

Aciso na comunidade de Umariaçu 
Folheto distribuido à comunidade local
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Os Assuntos Civis e a Proteção 
Ambiental foram gerenciados, no nível 
EMC, pela Célula D9, cuja composição 
incluiu Oficiais do Comando de Operações 
Terrestres, especializados no tema; 
e do Departamento de Engenharia e 
Construção, especializados em Meio 
Ambiente. 

Com a definição do foco do 
AMAZONLOG17 nas Ações de 
Assistência Humanitária, fruto de 
entendimentos na Conferência Inicial de 
Planejamento, as Agências ganharam 
especial protagonismo e, mais à frente, 
quando da criação do EMC, percebeu-se 
que a Célula D9, responsável por elas, 
seria o ponto central do Exercício.

Após o primeiro passo, com as visitas 
do Coordenador e sua equipe, seguidas 
de convites formais, assinados pelos 
Comandantes Logístico e do Exército, 
chegamos a ter 22 Agências brasileiras 
e diversas homólogas de países amigos. 
A ideia principal foi a de que, em casos 
de desastres, As Forças Armadas têm 
diversas capacidades que as colocam 
na primeira linha de suporte, mas são 
as agências que detém a “expertise” e 

pessoal especializado para prestar apoio 
à população. E aí residiu um dos principais 
fatores de êxito do AMAZONLOG17, qual 
seja o de juntar mais de duas dezenas de 
organizações para planejar e trabalhar em 
conjunto por quase um ano, culminando 
com as ações reais de assistência, no 
terreno, em área remota, carente e de 
difícil acesso.

As Agências tomaram parte, 
expressivamente, na construção do 
AMAZONLOG17; no Exercício de Mesa, 
no Simpósio de Logística Humanitária e 
na Exposição de Material, em conjunto 
com as Empresas, em Manaus; e no 
Exercício no Terreno, em Tabatinga. Deve 
ser ressaltado que, durante o SILOGEM, 
a equipe da célula D9 reuniu-se com 
representantes das empresas, definindo 
o material a conduzir para Tabatinga e 
a forma de participação nas Ações com 
Tropas e Meios.

No Exercício, atuaram em Ações 
com Tropas e Meios (ATM) e Problemas 
Militares Simulados (PMS), integrando 
o EMC e compondo as frações de tropa 
que foram ao Terreno.

Agências na Conferência de Planejamento Agências no Evento Teste

ASSUNTOS CIVIS E A 
PROTEÇÃO AMBIENTAL



41

No quadro a seguir, são listadas as Agências ou Instituições Civis, por país e os 
recursos com os quais participou:

Na fase de Preparação, podem ser 
citados como Pontos Fortes:

- a expressiva e efetiva participação 
das Organizações Civis no Exercício de 
Mesa e no SILOGEM, seja nas palestras 
e debates, ou nos contatos, com vistas 
a definir a utilização de produtos das 
Empresas, pelas Agências, em Tabatinga;

- a realização de contatos com 
o IBAMA, ICMBio, FUNAI e FUNASA 
permitindo aprimorar as ações de 
proteção ambiental por meio da troca de 
informações e de experiências práticas.

- o estudo e adoção de solução 
para o tratamento de efluentes da base 
por meio da lagoa facultativa; medida de 
mitigação inédita em operações militares;

- a integração da célula de meio 
ambiente com o 2º Gpt E, permitindo a 
preparação de áreas e a viabilidade da 
adequação ambiental da base;

- o apoio do 6º BEC na aquisição dos 
coletores de resíduos sólidos da base; e

País Agência/ Instituição Pessoal Meios

Brasil

UFAM 26
INPA 29

IBAMA 16 2 Helicópteros
INFRAERO 04 
OPS/OMS 01
FUNASA 03 
SEDEC 01 

POLICIA FEDERAL 16
RECEITA FEDERAL 05

SEDEC 07
PM/AM 31
CB/AM 02
CB/RR 04

INFRAERO 14
ANVISA 02
FUNAI 03
SESAI 04

FUNASA 03
MRE 02

CENSIPAM 01

Peru
Policia Nacional 04 

Funcionários do Governo 16 

Colômbia Defesa Cvil 50
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No mosaico de fotos a seguir, podem ser identificadas as ATMs que aconteceram 
em Tabatinga, envolvendo a Célula D9.

 - o planejamento do uso do 
incinerador do H Cmp no tratamento de 
resíduos sólidos hospitalares.

Como Oportunidade de Melhoria, 
percebeu-se que seria de grande utilidade 
a realização de “briefings” com os Oficiais 
de Operações de países participantes, 
para definir missões e apoios necessários, 
nas ATMs com participação de tropas e 
agências desses países.

Já na fase de Execução do Exercício, 
foram identificados como Pontos Fortes: 

- a oportunidade de reunir as 
agências para discussão de temas 
referentes à ajuda humanitária em caso 
de catástrofes, controle ambiental e 
problemas migratórios; 

- a oportunidade de conhecer o papel 
de cada agência envolvida e estreitar 
laços profissionais;

- a integração com as agências e 
Exércitos de outros países;

- a oportunidade de contribuir para o 
enfrentamento de problemas locais;

- a oportunidade de prestar apoio de 
saúde e assistência social às comunidades 
indígenas isoladas;

- a oportunidade de conhecer as 
Políticas de Defesa Civil dos Países 
vizinhos;

- a possibilidade de apresentar o leque 
de capacidades do Exército Brasileiro nas 
ações de resposta aos desastres naturais 
na região Amazônica;

- a participação do EGGCF;

- a oportunidade de difundir a 
educação ambiental para o público 
interno (base sempre limpa);

- a oportunidade de difundir a 
educação ambiental para o público externo 
(visitas de acadêmicos e estudantes de 
nível médio); e

- a oportunidade de realizar, em 
sua plenitude, as ações de proteção 
ambiental (PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO, 
RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO).

Como Oportunidades de Melhoria, 
afloraram as seguintes ideias:

- dimensionar a distribuição de 
estações de trabalho para as agências, 
de acordo com as necessidades;

- alocar uma equipe de comando 
e controle para realizar as tarefas do 
Sistema Pacificador junto à DIREX, FTC e 
EMC, o que permitiria a manutenção da 
consciência situacional, desde o início do 
exercício, permitindo o acompanhamento 
das atividades nos C Mil A; e

- inclusão de oficinas de educação 
ambiental, nas Ações de Assistência.
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         Boletim Hidrometeorológico da Amazônia Ocidental
          Divisão Ambiental / Divisão de Meteorologia Centro Regional de Manaus – CR/MN

Análise da distribuição da precipitação e das anomalias no período 01 a 07 de outubro de 2017.

 

Fonte: http://ftp.cptec.inpe.br/modelos/io/produtos/MERGE

O mês de outubro, indica uma mudança no regime de precipitação nas bacias. As localizadas no

extremo norte,  rios  Branco  e  Negro,  passam  por  um período  de  menor  precipitação,  enquanto  que  as
localizadas  mais  ao sul  da bacia,  iniciam um período de maior  precipitação,  princialmente aquelas  que

formam a bacia do Rio Madeira, e as localizadas mais ao sul da bacia do Rio Solimões. Isto ocorre devido a
uma maior atividade convectiva em grande parte da região, com grandes formações de nuvens e ocorrência

de chuvas na forma de pancadas acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento.

O acumulado de precipitação até o dia 21 de outubro de 2017 (01 a 14/10) ainda apresenta anomalias
positivas em grande parte da bacia do Rio Ji-Paraná, em áreas mais elevadas da bacia do Rio Negro e em

diversas áreas das bacias dos rios Guaporé e Mamoré, áreas com deficit de precipitação predominaram na
bacia do Rio Branco, Javari, Marañon, Ucayali, Juruá e Napo, em diversas áreas das bacias dos rios Japurá,

Purus e Solimões. Nas demais bacias o predomínio foi de chuvas próximas aos valores considerados normais
para o período do ano.

Mapeamento da Seca e controle do espaço aéreo

Simulação de acidentes com vitimas e danos ambientais

Controle biológico Análise Técnica de Engenharia 
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Controle de migração e processamento de evacuados

Resgate Aeromóvel

Resuprimento aeromóvel de alimentos e medicamentos Apoio Cívico Social
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A célula D12 foi criada para interagir 
junto aos Observadores Internacionais 
de Nações Amigas (OINA), no sentido 
de orientá-los em seu roteiro de visitas 
durante o AMAZONLOG17. No entanto, 
por imposição de novas demandas, sua 

missão se expandiu e passou a gerenciar 
também os Observadores Nacionais.

No quadro a seguir, a discriminação 
dos Observadores Internacionais, por 
país:

OBSERVADORES

NR NAÇÕES AMIGAS EFETIVOS
01 Alemanha 03

02 Argentina 03

03 Canadá 04

04 Chile 01

05 China 06

06 Espanha 02

07 Equador 06

08 França 01

09 México 01

10 Reino Unido 03

11 Venezuela 02

12 Peru 02

13 Japão 02

14 EUA 01

15 Israel 04

16 República Checa 04

17 Paquistão 01

18 Portugal 03

19 Colômbia 01

TOTAL 50
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Na fase de Preparação do Exercício, 
cabe destacar como pontos fortes: o 
processo criado para interagir com os 
interessados em participar do Exercício 
como observadores, seja por meio de 
documentos de contato coletivo, como 
Carta Administrativa e Informações 
de Transporte, ou ainda através de 
avisos coletivos emitidos no Grupo 
“AMAZONLOG17-ONA” do “WhatsApp”, 
criado para esse fim; e a ligação efetiva 
e complementar realizada por meio 
da 5ª Subchefia do EME, permitindo o 
recobrimento de informações e contatos.

Na Execução do Exercício, cabe 
destacar como lições aprendidas:  a 

conveniência de designar instalações 
para os diversos níveis hierárquicos de 
observadores, com o fim de evitar conflitos 
de hierarquia; e a necessidade de, dentro 
do possível, realizar reuniões diárias com 
os representantes mais antigos de cada 
país de forma a mantê-los informados 
sobre as atividades do dia seguinte, em 
particular aquelas que envolvam visitas 
de autoridades dos respectivos países. 
No caso dessas visitas, é também 
conveniente prever oportunidades para 
que essas autoridades possam reunir-se 
com seus compatriotas.

Observadores visitam PEF de Ipiranga

Observadores no VIP Day
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A coordenação da Fiscalização de 
Produtos Controlados ficou a cargo da 
célula (D12) do Estado-Maior Combinado, 
cuja chefia coube a um Oficial Superior 
da Diretoria de Fiscalização de Produtos 
Controlados (DFPC) do COLOG. 

Esta célula teve como missão 
coordenar os procedimentos relacionados 
às atividades de importação, exportação 
e tráfego de Produtos Controlados pelo 
Exército (PCE), antes, durante e após o 
exercício de campo do AMAZONLOG17 
em Tabatinga-AM, abrangendo as Forças 
Armadas do Brasil, as Forças Armadas 
das Nações Amigas, e todos os Órgãos 
Governamentais, Agências e Empresas 
participantes do evento.

Contribuindo com essa missão, 
durante o Simpósio de Logística 
Humanitária, realizado em Manaus, o 
Diretor de Fiscalização de Produtos 
Controlados do COLOG proferiu palestra 
com o objetivo de apresentar o Sistema 
Nacional de Rastreamento de Produtos 
Controlados pelo Exército (SisNaR) para 
as Empresas.

Passamos então a apresentar os 
Pontos Fortes, as Oportunidades de 
Melhoria e as Lições Aprendidas nas 
fases de Preparação e Execução do 
Exercício no Terreno.

Na fase de Preparação, os Pontos 
Fortes foram a Integração entre os 
militares da DFPC com o pessoal das 
Agências e das Nações Amigas, durante o 
Exercício de Mesa e o SILOGEM; e o contato 
e entrosamento entre os membros 
da célula D12, o pessoal da Seção de 

Fiscalização de Produtos Controlados 
(SFPC), da 12ª Região Militar,  e os agentes 
da Receita Federal no Amazonas, o que 
facilitou a coordenação das atividades de 
desembaraço alfandegário de entrada e 
saída de Produtos Controlados, bem como 
das tropas estrangeiras em Tabatinga. 

Na fase de Execução, destacamos 
como Pontos Fortes: o trabalho integrado 
com a Receita Federal e a SFPC da 12ª 
Região Militar, na importação temporária 
de Produtos Controlados pelo Exército 
(PCE); a coordenação com a Divisão de 
Importação e Exportação de Materiais 
(DIEM), da Base de Apoio Logístico do 
Exército, nas atividades de Desembaraço 
Alfandegário de Produtos Controlados das 
tropas da Colômbia e Peru;  e a integração 
com a célula D14 (Assuntos Jurídicos), 
na elaboração do Despacho Decisório, 
por meio do qual foi autorizada a entrada 
dos armamentos e munições das tropas 
estrangeiras.  Como Oportunidades de 
Melhoria podemos relatar a demora 
das Nações Amigas na definição dos 
materiais de suas Forças Armadas que 
deveriam entrar no País. Como Lições 
Aprendidas, destaca-se que o trabalho 
coordenado com a Divisão de Importação 
e Exportação de Materiais (DIEM) da 
Base de Apoio Logístico do Exército 
proporcionou aos integrantes do Sistema 
de Fiscalização de Produtos Controlados 
(SisFPC) aprendizado prático, quanto aos 
procedimentos de entrada e saída de 
frações de tropas armadas estrangeiras.

Como ideia importante a destacar, 
ficou claro que a participação de uma 
equipe de Fiscalização de Produtos 

FISCALIZAÇÃO DE 
PRODUTOS CONTROLADOS
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Controlados em Eventos com a presença 
de tropas estrangeiras, não só é muito 
importante para o controle da entrada 
e saída de produtos controlados no país, 
como também para a própria agilização 

dos trâmites burocráticos, em face da 
“expertise” no tema, e para a fiscalização 
do uso desse material, de acordo com as 
tratativas firmadas.

Palestra da Receita Federal no SILOGEM

Palestra Gen Bda Neiva no SILOGEM
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A Assessoria Jurídica no 
AMAZONLOG17 ficou a cargo da célula 
(D13) do Estado-Maior Combinado, cuja 
chefia coube a um Oficial Superior do 
COLOG.  No âmbito da BLMI, foi criada 
uma assessoria específica.  

Esta Célula teve como missão 
prestar apoio Jurídico à Coordenação 
do  AMAZONLOG17, por intermédio 
do Chefe do EMC, sobretudo em temas  
que envolveram processos licitatórios, 
disciplinares e operacionais.

Passamos então a apresentar os 
Pontos Fortes, as Oportunidades de 
Melhoria e as Lições Aprendidas nas 
fases de Preparação e Execução do 
Exercício no Terreno.

Na fase de Preparação do Exercício, 
podemos destacar como Pontos Fortes: 
o apoio eficaz e oportuno aos Chefes das 
demais células do EMC, com destaque 
para a elaboração do Despacho 
Decisório, autorizando a entrada 
de tropas estrangeiras e material 
controlado, em território nacional; o apoio 
na elaboração do Acordo de Cooperação 
para transporte de material, firmado 
entre a União (representada pelo Exército 
Brasileiro) e as Empresas que trouxeram 
material de emprego militar; e o 
assessoramento no sentido de que fosse 
designado um Oficial de Prevenção para 
Acidentes na Instrução – OPAI, com o fito 
de prezar pela segurança nas atividades 
desenvolvidas. Como Oportunidade 
de Melhoria, podemos ressaltar a 
necessidade de ser providenciada toda a 
documentação ligada à área jurídica com 
maior antecedência, a fim de cumprir os 
prazos legais e proteger a Autoridades 
com responsabilidade pelo Exercício. 
Entende-se porém que, em um evento 

como o AMAZONLOG17, indefinições, 
retardos, modificações de planejamento,  
e longos trâmites burocráticos estarão 
sempre presentes, cabendo a todos os 
participantes da equipe de organização 
trabalhar com a possível proatividade, 
mesmo que com base em estimativas 
e suposições.  Como Lição Aprendida a 
decisão de manter uma célula específica 
no EMC para assessoria jurídica mostrou-
se ser de grande valia, dada a necessidade 
de ser fiel ao ordenamento jurídico nos 
processos decisórios em uma atividade 
tão complexa.

Na fase de Execução, o principal 
Ponto Forte  residiu no fato de que, 
como resultado das medidas preventivas 
adotadas, não houve nenhuma situação 
que demandasse a abertura de 
processos disciplinares, administrativos 
ou inquisitórios. Adicionalmente, merece 
também destaque a oportunidade de 
conhecer e entender melhor a legislação, 
no tocante ao  emprego de pessoal 
das Forças Armadas de outros países, 
no Brasil. Citamos como exemplo, a 
impossibilidade da atuação de médicos 
de outros países em território brasileiro.  
Como lição aprendida, destacamos 
o acerto na designação de um  OPAI, 
assim como na adoção de medidas de  
fiscalização da utilização de equipamentos 
de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) pelos militares e civis 
diretamente envolvidos nas atividades 
do AMAZONLOG17. Tais medidas foram 
fundamentais para que não ocorressem 
acidentes. 

Por fim, destacamos como medidas 
importantes, em eventos desse tipo:

ASSESSORIA JURÍDICA
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a) Elaborar e adotar 
providências para a Assinatura de 
Despacho Decisório do Comandante do 
Exército, autorizando a entrada de tropa 
e de material no território brasileiro (com 
amparo no parágrafo único do art. 4º 
da Lei Complementar nº 90, de 1º de 
outubro de 1997, e Portaria Normativa  
nº 1.130/MD, de 20 de maio de 2015 do 
Ministro da  Defesa, delegando autoridade 
aos Comandantes de Força.)

b) Designar OPAI geral e, em 
cada Organização Militar envolvida, 
um militar responsável por realizar 
procedimentos administrativos ou 
criminais, relativos a situações ocorridas 
durante o evento, envolvendo material 
e/ou militares dessa OM. Também um 
militar no nível Organização do Exercício 
para situações envolvendo militares de 
mais de uma OM, ressalvadas aquelas 
que demandem responsabilidade do 
Comando Militar da Área onde acontecem 
as ações.

c) Expor a fundamentação 
jurídica na Ordem de Operações, da 
evolução dos acontecimentos, até a 
decretação da situação de emergência, 
com o emprego das Forças Armadas (art 
142, CF, c/c e art 16 da lei Complementar 
nº 97). As obras de engenharia, por 
exemplo, têm como fundamento legal o 
art 17-A, II da Lei Complementar nº 97.

d) Atentar para a legislação 
que rege as licitações e contratos (Lei 
8.666/93) e assessorar, dentro do 
possível, para que sejam evitados retardos 

desnecessários no planejamento, 
que venham a reduzir o prazo para o 
cumprimento de processos legais.

e) Atentar para a utilização das 
Normas ambientais e sanitárias de nível 
federal e local, assim como a aplicação, 
no que couber, da Constituição Federal, 
do Estatuto do índio (Lei n° 6.001, de 19 
de dezembro de 1973), Lei da Migração 
(Lei n° 13.445, de 24 de maio de 2017), 
entre outras legislações pertinentes.

f) Designar  uma equipe de 
militares especializados em perícia 
técnica, haja vista a possibilidade de 
ocorrências de acidentes envolvendo 
pessoal e/ou bens da União.

g) Utilizar como legislação base, 
na operação simulada de um  Centro 
de Controle de Evacuados – CCE, a Lei 
13.445/2017 (estatuto do Migrante) 
- lei essa que revogou por completo o 
Estatuto do Estrangeiro. Em caso de 
presença de índios, atentar, da mesma 
forma, ao Estatuto do índio (Lei n° 6.001, 
de 19 de dezembro de 1973). 
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Responsável pela área da Amazônia 
Ocidental, o  Comando Militar da Amazônia 
(CMA) acolheu  o AMAZONLOG17, 
brindando apoio fundamental e irrestrito 
em todas as fases, empregando para isso 
os seus meios, como se segue: 

1) Cmdo CMA – Centro de 
Coordenação de Operações (CCOp) – 
apoiou o planejamento e alocou pessoal 
para constituir a Direção do Exercício 
(DirEx).

2) 12ª RM – Constituiu o Comando 
Logístico da Área de Operações (CLAO), 
com parte dos seus meios; contribuiu 
para o suporte logístico de alojamento, 
transporte e alimentação; e mobiliou 
células do Estado-Maior Combinado 
(EMC). 

3) 2º Gpt E – Participou da construção 
da infraestrutura para o exercício, 
empregando parte dos seus meios; e 
destacou elementos para compor a Base 
Logística Multinacional Integrada (BLMI), 
constituindo a ULMI de Engenharia. 

4) 16ª Bda Inf Sl – Constituiu a 
Força Terrestre Componente (FTC) 
Brasil, com parte dos seus meios. Na 
Guarnição de  TABATINGA, empregou o 
Comando de Fronteira do Solimões (CF 
Sol/8º BIS) para apoiar a montagem 
da infraestrutura e cumprir tarefas de 
montagem e execução de Ações com 
Tropas e Meios (ATM). Cumpriu outras 
ATM com as demais OMDS. 

5) 1º B Com Sl   (com o reforço do 
4º CTA) – Compôs a BLMI, constituindo a 
ULMI de Comando e Controle. Planejou e 
montou a rede lógica e de comunicações 
da atividade, em coordenação com o D6 
do EMC. 

6) 3ª Cia F Esp – Atuou como Força 
de Contingência para ações reais, caso 
fossem necessárias. 

7) Organização Militar de Inteligência 
– Apoiou a DirEx com foco na prevenção 
de incidentes e proteção da tropa, meios 
e imagem da Força. 

8) Operações de Apoio à Informação 
– desencadeou ações destinadas a 
informar a População de TABATINGA 
- visando à aquisição e manutenção do 
seu apoio ao Exercício AMAZONLOG 17 
e participantes, a fim de desenvolver  
sentimento de importância do Evento  
para a área de TABATINGA e buscando 
prevenir transgressões e crimes militares 
durante a execução das tarefas, bem 
como nos momentos de arejamento. 

Passamos então a apresentar os 
Pontos Fortes e as Oportunidades de 
Melhoria da participação do CMA no 
AMAZONLOG17.

Como Pontos Fortes podemos 
destacar:

- O Comando do CMA, em especial 
o CCOp, foi parte ativa nas ações 
de planejamento da atividade, como 
interlocutor do COLOG com as OM da 
Amazônia Ocidental, em especial em 
Manaus e com a 16ª Bda Inf Sl.

- Foi estabelecido o CCOp/CMA 
como ponto de entrada e saída de 
qualquer demanda de fora do CMA, 
para melhor coordenação e atribuições 
de responsabilidades. Mesmo com a 
ativação do EMC, com o estabelecimento 
de ligações diretas pelas seções do EM, 
as grandes decisões permaneceram 
sendo realizadas por meio do CCOp, o 

COMANDO MILITAR DA 
AMAZÔNIA (CMA)
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que permitiu o constante alinhamento 
entre os integrantes do Cmdo CMA e do 
COLOG.

- O estabelecimento de um Estado-
Maior do AMAZONLOG17, com atribuições 
desde a fase de planejamento, facilitou 
sobremaneira a fluidez de informação  e 
os contatos com o CMA. Além disso, foi 
definido que, além dos oficiais de Brasília, 
o CMA deveria ter representantes em 
todas as células desse EM, para serem os 
facilitadores das ações na área do CMA.

- Os contatos com o COLOG foram 
realizados de forma direta, pelo Chefe do 
CCOp ou pelos seus Oficiais  Superiores 
designados para compor o EMC, por 
meio de vídeo conferências e de forma 
presencial, tanto em Brasília quanto em 
Manaus.

- O emprego das OM da área do 
CMA, para a mobilização do Exercício 
ensejou o adestramento das tropas, 
trouxe recursos para a aquisição de 
equipamentos e permitiu o apoio à 
Guarnição de Tabatinga, em demandas 
específicas, como os suportes de TI 
realizados pelo 4º CTA nas redes lógicas 
do CF Sol/8º BIS e no HGuT.

- O adestramento em Ações 
Humanitárias e o apoio à população 
local permitiu que às tropas do CMA 
amplificassem sua presença e atuação 
na Área.

- A mobilização e concentração dos 
meios em TABATINGA constituiu-se em 
um desafio em planejamento e execução 
de transporte de meios para uma área 
longínqua do CMA, o que ocorreu com 
grande êxito. Realizar o AMAZONLOG17 
permitiu que o EB, e em especial o 
CMA, identificasse e consolidasse os 
conhecimentos e soluções em termos 
de logística operacional para Amazônia 
Ocidental.

- O Exercício AMAZONLOG17 foi 
importante para a aquisição de dados 
de inteligência, que foram úteis para 
a atuação da 16ª Bda  Inf Sl em uma 

fase posterior, na Operação Forte São 
Joaquim II. Tal Operação tinha como 
objetivo realizar ações repressivas contra 
crimes transfronteiriços e ambientais, 
em um ambiente interagências.

- Vários foram os legados para 
o CMA, dentre os quais destacam-
se a “expertise” adquirida em ações 
humanitárias; a aquisição de materiais 
específicos para o 1º B Com Sl, para o 4º 
CTA, para o 7º BPE e para o CF Sol/8º 
BIS; o levantamento de soluções logísticas 
viáveis para superar os óbices impostos 
pelo ambiente amazônico; e a projeção da 
imagem do EB (CMA) na região Norte do 
Brasil, por meio do convite e motivação 
às agências da região a participarem 
do AMAZONLOG (Pol Civ, Pol Mil, INPA, 
UFAM, PF, IBAMA e etc.).

Como Oportunidades de Melhoria 
vale destacar:

- O Exercício poderia ter a duração 
de no mínimo 15 (quinze) dias para a 
execução das ações humanitárias. No 
período de 1 (uma) semana não foi possível 
a consolidação dos procedimentos 
aprendidos nem a repetição ou a definição 
de novas datas para as ações que não 
puderam ser realizadas por motivos de 
força maior.

- A inserção de uma célula 
vocacionada exclusivamente para o VIP 
Day, pela importância e vulto do evento.

- Pode ser analisada a validade da 
criação, além da DirEx, de uma outra 
instância de representação de todas as 
agências e países presentes no exercício. 
Essa estrutura seria a responsável 
pelo redirecionamento do emprego de 
qualquer ente participante, bem como 
de discussão e resolução de problemas 
dos envolvidos, além de servir como uma 
Mesa de Sugestões para operações 
futuras.
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“Briefing”  da FTC com as Empresas para participação nas ATM

Base de Selva da 16ª Bda Inf Sl

Tropa da 16ª Bda Inf SI em formatura
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A 12ª Região Militar é a responsável 
pela logística na área do Comando 
Militar da Amazônia, região onde se 
desesenvolveram boa parte da atividades 
logísticas para apoiar o AMAZONLOG17.

Para o Exercício, ativou o Comando 
Logístico da Área de Operações, com a 
missão de planejar, integrar e controlar as 
funções logísticas de Pessoal, Engenharia 
e Construção, Suprimento, Manutenção e 
Salvamento, Saúde e Transporte.

Participou do Evento desde as 
fases iniciais, por intermédio de seu 
Comandante e Estado-Maior e ainda de 
suas Organizações Militares Diretamente 
Subordinadas: o Parque Regional de 
Manutenção 12, (PqRMnt/12), na função 
logística de Manutenção e Salvamento; o 
12º Batalhão de Suprimento (12º BSup), 
na função logistica de Suprimento; e o 
Centro de Embarcações (CECMA), na 
função logística de Transporte.

Embora tenha feito coordenações e 
participado do planejamento dos meios 
empregados da função logística de 
Saúde, a Execução ficou a cargo de outras 
Regiões Militares. Já a função Logística 
de Engenharia e Construção foi executada 
por pessoal e meios do 2º Grupamento 
de Engenharia, subordinado diretamente 
ao Comando Militar da Amazônia.

O AMAZONLOG17 foi um Exercício 
inédito no Brasil e na América e assim, 
não obstante todos os esforços para 
seguir nossa doutrina em vigor, diversas 
adaptações foram necessárias para 
viabilizar o evento.

Como já comentado, se fosse 
seguido um fluxo regular de apoio, 
teríamos a origem na ZI, onde está a 

Base de Apoio Logístico do Exército 
(BaApLogEx) e, na Área de Operações, 
teríamos um Comando Logistico da Área 
de Operações, que coordenaria o apoio às 
tropas das três Forças ali desdobradas.

Em nosso Exercício, a própria 
BaApLogEx constituiu a BLMI, deslocando 
seus meios do Rio de Janeiro para 
Tabatinga. O EMC, por outro lado, 
atravessou a fase de Planejamento, 
contando mais com Indefinições, que 
Definições, o que o levou a executar 
tarefas que, em situação normal, lhe 
caberia apenas planejar., como foi o caso 
do transporte aéreo para a Região de 
Operações e no seu interior.

Como Pontos positivos, destacamos:

- A 12ª Região Militar aproveitando 
uma grande oportunidade para treinar a

execução de tarefas de planejamento 
e execução de atividades logísticas em 
sua área de responsabilidade, ao tempo 
em que exercia, mesmo que por vezes de 
forma virtual, o papel de CLAO.

- A decisão do Comandante da Região 
de se envolver pessoalmente, constituindo 
o CLAO, e ainda designar Comandantes 
de suas OM para comandar as ULMI de

Suprimento; Transporte; e 
Manutenção e Salvamento, resultando 
em aporte doutrinário e experiências 
adquiridas em todos os níveis. 
Fica a constatação de que nossas 
Regiões Militares, como atualmente 
dimensionadas, têm dificuldade para 
mobiliar e operar um CLAO, seguindo 
com suas demandas rotineiras.

- A BLMI adquirindo experiências 
resultantes de um grande deslocamento 

12ª REGIÃO MILITAR
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intermodal inédito; da prestação de apoio logístico, coordenando meios de diversas 
organizações, a um público também diverso de cerca de 2.000 pessoas; e da execução 
de processos administrativos em área remota, como de fato ocorre em Operações 
de Paz. Tudo contando com o apoio da 12ª Região Militar.

- O profissionalismo e a camaradagem de todos os líderes envolvidos, desde o 
Comandante da Região, aos Comandantes de OM Regionais, apresentando-se para  
participar desde o início, disponibilizando meios e capacidades e compartilhando as 
dificuldades.

Suprimento

Instalações do CLAO

 Manutenção e Salvamento

 Instalações do CLAO
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AGÊNCIAS
Em um Exercício com foco na Ajuda 

Humanitária, é natural que as Agências 
tenham um papel de protagonistas. Assim 
aconteceu no AMAZONLOG17, que foi 
também uma excelente oportunidade 
para que elas trabalhassem integradas, 

sob a coordenação e com o apoio logístico 
das Forças Armadas.

Na ilustração a seguir os “logos” das 
Agências participantes.

As Agências do Brasil, Colômbia e 
Peru, presentes ao Exercício, participaram 
das Ações com Tropas e Meios (ATM) 
e dos Problemas Militares Simulados 
(PMS), o que já foi fruto de nossa análise 
nos Capítulos  5 – Operações e 10 – 
Assuntos Civis.

Neste Capítulo, serão apresentados 
os Pontos Fortes e Oportunidades de 
Melhoria, segundo a perspectiva das 
Agências.

 Na fase de  Preparação para o 
Exercício podemos destacar:

- Como Pontos Fortes, a realização de 
reuniões periódicas, com a participação 
de todos os atores, incluindo as Agências; 
o Exercício de Mesa (Evento Teste), 
em Manaus, no mês de julho de 2017, 
que proporcionou integração prévia 
entre os envolvidos diretamente com 
o evento; os canais de comunicação 
funcionais, permitindo contato direto 
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entre a Coordenação do Exercício 
e  representantes das agências (via 
ponto focal); a boa interação com as 
representações das Forças Armadas 
e Agências de países vizinhos, o que foi 
uma boa oportunidade para conhecer 
as Políticas Públicas desses Países, no 
campo da ajuda humanitária; e ainda a 
possibilidade de conhecer as capacidades 
do Exército Brasileiro, nas ações de 
resposta às diversas demandas, na região 
da tríplice fronteira Brasil, Colômbia, Peru.

- Como Oportunidades de 
Melhoria, estudar maior participação 
dos representantes das Agências 
no planejamento das ações que 
envolvam diretamente sua instituição, 
o que possibilitaria melhor adequar 
possibilidades/capacidades, bem como 
dimensionar as equipes para o evento; 
considerar ampliar a oportunidade de 
interação e conhecimento entre as 
próprias Agências, a fim de incrementar 
o nível de a integração; e dedicar maior 
atenção para explicar detalhes do Evento, 
ao longo do Exercício de Mesa (Evento 
Teste), considerando o ineditismo do 
Evento, envolvendo militares e civis de 
diversas organizações.

- Como Lição Aprendida, ficou 
patente que o sucesso de um evento com 
participação de múltiplos organismos 
(agências, militares de diferentes nações, 
e empresas) depende do perfeito 
entendimento da atividade e do interesse 
e empenho de cada um dos envolvidos. 
Portanto, todo esforço deve ser feito 
nesse sentido, a fim de obter os melhores 
resultados.

Em relação à Execução do Exercício 
cabe destacar:

- Como Pontos Fortes, a 
demonstração prática da logística 
aplicada às ações de Ajuda Humanitária, 
proporcionada aos integrantes das 
Agências; a capacidade logística das Forças 
Armadas brindando aos representantes 
das Agências: hospedagem, alimentação 

e transporte, em região isolada e para 
efetivo significativo; a coleta, tratamento 
e destinação ambientalmente corretos 
dos resíduos gerados no Evento 
(esgoto, coleta seletiva de lixo etc.), 
bem como a adoção de programa 
de educação ambiental; a integração 
entre as organizações participantes do 
Evento (agências, militares de nações 
distintas e empresas); o planejamento 
de segurança  evitando a ocorrência 
de qualquer intercorrência operacional; 
o  trabalho em ambiente interagências, 
com fluidez e operacionalidade; o 
espírito colaborativo entre as diferentes 
representações; a alta capacidade de 
mobilização e engajamento de diferentes 
organizações civis e militares, nacionais e 
internacionais; a estrutura da Base, muito 
organizada e bem sinalizada, incluindo 
a oferta de espaços de convivência; a 
equipe do Exército cordial, atenciosa e 
disponível para o atendimento das dúvidas, 
demandas e expectativas; as propostas 
para atuação - simulação no centro de 
evacuados, ação cívico- social, simpósio 
e grupos de discussão, atendimento 
médico e odontológico; e a possibilidade 
de estabelecer contato, treinar e adestrar  
equipes locais das diversas Agências .

- Como Oportunidade de Melhoria, é 
muito importante que todos conheçam as 
capacidades dos diversos atores, visando 
obter sinergia nas ações empreendidas.

- Como Lição Aprendida, a 
necessidade de conhecer Protocolos de 
Cooperação, em vigor, entre os Países, 
bem como de levar às autoridades pelos 
canais pertinentes propostas de novos 
que venham a preencher lacunas, só 
conhecidas por quem vai à “ponta da 
linha”.
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Representantes da Defesa Civil da Colômbia

Navio Hospitalar da Marinha do Brasil

Reunião da FTC com Agências Reunião das Agências no Evento Teste 
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A presença dos países, com tropas, 
meios e observadores deu caráter 
multinacional ao AMAZONLOG17, 
constituindo um dos pilares de sua 
concepção.

Considerações sobre efetivos, 
material e formas de participação 
já constam de outros capítulos, em 
particular os que tratam de pessoal e 
logística.

Passamos então a comentar a 
trajetória percorrida desde a concepção, 
as visitas e os convites iniciais, até as 
emotivas despedidas, por ocasião do 
encerramento do Exercício no Terreno 
em Tabatinga-AM.

Com o propósito de organizar um 
evento aberto a todos os países amigos, 
a diretriz do Comandante Logístico 
considerou incialmente realizar uma 
visita ao Conselho de Delegados da Junta 
Interamericana de Defesa, convidando 
todos os países ali representados a tomar 
parte no AMAZONLOG17.

Naquela ocasião, ficou definido que 
seria pertinente restringir a participação 
com tropa aos países condôminos na 
tríplice fronteira Brasil-Colômbia-Peru. 

Após as primeiras aproximações, 
os interlocutores na Colômbia e no Peru 
demonstraram interesse em participar 
com tropas e meios. Os dos Estados 
Unidos da América mostraram interesse 
em tomar parte com especialistas, meios 
e oficiais de Estado-Maior.

Até aqui cabe comentar que, em se 
tratando de um evento militar internacional, 
é natural que os processos decisórios 
sigam um longo caminho, com altos e 
baixos, idas e vindas. E foi exatamente 

o que aconteceu na caminhada para a 
construção do AMAZONLOG17. 

Após a Conferência Inicial de 
Planejamento ficou definida de forma 
clara a concepção geral, a incluir: um 
Evento Teste; um Simpósio de Logística 
Humanitária; uma Exposição de Material 
de Defesa; e um Exercício no Terreno, 
com foco em Assistência Humanitária, 
aberto à participação de Empresas, 
Agências, Organizações Governamentais 
e Não-Governamentais e Universidades.

Aos poucos, foi ficando claro que 
tratava-se de um evento com elevado 
potencial de obtenção de resultados 
práticos, para todos os participantes. 
Com isso a adesão foi aumentando, 
chegando aos números finais, que 
superaram todas as expectativas: 23 
países; aproximadamente 2000 pessoas; 
22 Agências; e 29 Empresas.

Poderíamos aqui citar obstáculos 
encontrados, experiências adquiridas, 
sugestões para o planejamento de 
eventos similares, dicas para o sucesso 
etc, mas chegamos à conclusão de que 
ficaria difícil formatar algo tão complexo. 
Isto porque, quando tratamos de relações 
Internacionais, devemos estar preparados 
para situações inusitadas, mudanças de 
postura inesperadas, decisões tardias e 
mais indefinições que definições.

Fica claro porém que, mesmo com 
tantos percalços, aflora algo que era em 
si mesmo um dos objetivos estabelecidos, 
qual seja o incremento da confiança 
mútua entre militares de Forças 
Armadas de Países Amigos. E, no caso 
do AMAZONLOG17, tal circunstância 
se estendeu também a civis das 
Organizações antes mencionadas.

PAISES
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Valeu, portanto, a paciência e a 
fé de que, no fim do dia, os resultados 
iriam surgir, ou seja a conclusão desse 
grande evento, com quase duas mil 

pessoas trajando uniformes de diversos 
matizes, retornando às suas bases, com 
a sensação de que tomaram parte de 
algo grandioso

Tropa do Exército do Peru

Participação de Especialistas dos EUA

Hasteamento de Bandeiras das Nações Amigas

Tropa do Exército da Colômbia

ATM com participação de Tropa  da Colômbia 

Plantio de árvores
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Vamos agora falar da utilização da 
experiência adquirida, para o Comando 
Logístico do Exército, no contexto do 
apoio a grandes efetivos desdobrados 
em Exercícios ou Operações. Algo que 
possa ser útil para a elaboração de 
Procedimentos Padronizados, Instruções 
Provisórias, ou documentos similares, 
para demandas de Preparo ou Emprego.

    Entre os resultados esperados para o 
Sistema Logístico do Exército, identificados 
na concepção do AMAZONLOG17, 
dediquemos atenção ao que se segue:  
“Treinar o Sistema Logístico para apoiar 

civis e efetivos militares empregados em 
regiões remotas e desassistidas, como, 
tipicamente, ocorre em Operações de 
Paz e Ajuda Humanitária”.

    Como sabemos, o caráter 
conjunto, multinacional e interagências 
do AMAZONLOG17 trouxe diversas 
demandas e a necessidade de envolver 
múltiplos atores, o que nos leva a 
considerar o seguinte esquema, com os 
principais aspectos que nos possibilitarão 
elaborar uma Lista de Ações a Realizar, 
contendo responsabilidades e gestões a 
fazer, quando for o caso.

1 – A doutrina do Ministério da Defesa, consubstanciada no Manual MD  
42-M-02 (Doutrina de Logística Militar).

2 – A Missão e as Capacidades do COLOG.

3 – A Organização do COLOG e a Missão de seu Gabinete de Planejamento e 
Gestão e dos Órgãos de Apoio.

4 – As tarefas em geral.

5 – As tarefas que cabem institucionalmente ao COLOG.

6 – Os principais atores.

7 – As tarefas que cabem a outros atores e influenciam o trabalho do COLOG.

8 – A Legislação.

9 – As Relações Institucionais.

10 – As Relações Internacionais

11 – As Aquisições, Licitações e Contratos.

12 – As funções logísticas de Recursos Humanos, Salvamento, Suprimento, 
Saúde, Manutenção, Transporte e Engenharia.

13 – As medidas de Preservação do Meio Ambiente.

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS 
PADRONIZADOS
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Consoante essa doutrina, além das 
peculiaridades de cada missão de preparo 
ou emprego, no Brasil ou no Exterior, 
surgem duas possibilidades: empregar 
a Base Logística do Exército (BaLogEx) 
como Organizacão da ZI ou desdobrá-la 
na A Op, como  Grande Comando Logístico 
de Emprego Operacional. Na primeira 
hipótese, aumentam as responsabilidades 
da Região Militar designada pelo 
Comando Militar de Área que conduz 
a Operação. No AMAZONLOG17, A 
BaLogEx atuou na AOp, montando a Base 
Logística Multinacional, contudo a 12 
RM também estabeleceu um CLAO, com 
o fim de aproveitar a oportunidade de 
adestramento. 

O COLOG vem aos 
poucos intensificando a 
atuação na área da Logística 
 Operacional – O AMAZONLOG17 foi um 
grande passo nesse sentido, na medida 
em que demonstrou a capacidade de 
organizar um evento multinacional, 
combinado e interagências,  em área 
remota, sem nenhum prejuízo às  
missões e demandas correntes. Foi um 
excelente teste para missões futuras, 
como eventualmente poderá ser o 
desdobramento em Missões de Paz.

    No tocante à doutrina do MD, que 
norteia a das Forças Armadas, destaca-
se que há a previsão de ativação de um 
Comando Logístico de Área de Operações, 
cujas Unidades Logísticas Singulares 

recebem apoio das Organizações 
pertencentes à estrutura existente na 
Zona do Interior, como se vê na gravura 
a seguir, extraída do manual de logística 
do MD:
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Considerando as missões de cada 
uma das Diretorias, APPCO e Gabinete 
de Planejamento e Gestão (GPG),  
verifica-se que a própria denominação 
já induz a vocação deste último para 
gerenciar o planejamento e condução 
de atividades que envolvem todas as 
Diretorias e requerem contatos externos. 

As experiências colhidas com o 
AMAZONLOG17 podem ser utilizadas em 
qualquer outra atividade, uma vez feitas 
as necessárias adaptações. A extensa 
documentação será arquivada no GPG, 
possibilitando consulta imediata, em 
temas como as aquisições, as licitações, 
a legislação sobre atuação em conjunto 
com agências e forças de outros países, 
demandas no campo da Receita Federal, o 
trabalho de um Estado-Maior Combinado 
e Interagências, e outros. 

Ainda a destacar, as relações 
com empresas da área de defesa que 
certamente serão úteis para, à luz da 
lei, tratar de assuntos de interesse 
comum, com o setor privado, com este 
conhecendo nossas demandas e expondo 
suas capacidades.

Outro ator externo importante, é o 
Ministério das Relações Exteriores, que, 
assim como outros, teve a oportunidade 
de trabalhar em conjunto conosco, desde 
a construção do AMAZONLOG17, o 
que facilitará a interação em demandas 
futuras, envolvendo outros países e 
organizações internacionais. 

Em resumo, o AMAZONLOG17 
permitiu estabelecer canais de ligação 
com servidores de outras Forças e 
Agências brasileiras e estrangeiras, 
assim como com os diversos Órgãos do 
próprio Exército. 

Na página seguinte, há uma planilha 
contendo ideia de lista de ações a realizar, 
em face de uma demanda similar ao 
desafio do AMAZONLOG17. Como é uma 
ideia, não esgota o assunto, mas será útil 
para o trabalho de elaborar Instruções 
Provisórias que possam servir de base a 
qualquer tipo de demanda, seja na área 
do preparo ou do emprego, orientando 
o trabalho de seleção dos atores 
pertinentes, bem como indicando quem 
no COLOG poderia interagir com esses 
atores

Maquete Digital do Centro de Operações Logísticas no GPG do COLOG
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Preparo ou Emprego

AÇÃO A REALIZAR
COLOG B 

L 
M 
I

Cmdo 
Área
e RM

Outros 
orgãos Gestões

GPG DFPC APPCO DMat DAbast DMAvEx

Análise da Missão x

Concepção Inicial e 
Desenho x

Planejamento da 
utilização do tempo x

Definição dos 
envolvidos no 
COLOG

Portaria do Cmt Ex 
criando Equipe de 
Plj

x

Estabelecer 
metas e elaborar 
cronograma

x

Definir tarefas e 
responsáveis x

Planejar 
reconhecimentos 
e demandas 
decorrentes

Definir os atores 
externos a envolver x

Definir as 
demandas para o 
MD

x

Definir 
necessidades 
de instalações, 
materiais e 
consequentes 
atividades 
logísticas

x x

Levantar Custos x x x

Exemplo hipotético de Lista de Ações a Realizar, contendo responsabilidades e 
eventuais gestões.
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Receber visitas quando realizamos 
uma atividade importante é uma 
oportunidade para mostrar o trabalho, 
trazer à tona assuntos de interesse e até 
ter uma medida da dimensão do evento 
em que estamos envolvidos.

Se quisermos usar também 
esse viés para avaliar a dimensão do 
AMAZONLOG17, vamos constatar que 
compareceram ao dia principal de visitas 
as seguintes autoridades:

“VIP DAY”

FUNÇÃO/PAÍS NOME
Embaixador do Japão no Brasil Embaixador YAMADA AKIRA

Embaixador da Espanha no Brasil Embaixador FERNANDO VILLALONGA

Embaixador da Colômbia no Brasil Embaixador ALEJANDRO BODAS ROJAS

Embaixador da França no BrasiL Embaixador MICHAEL MIRAILLET

Embaixador do Peru no Brasil Embaixador VICENTE ROJAS ESCALANTE

Ministro da Defesa do Brasil RAUL JUNGMANN

Senador do Brasil Senador PEDRO CHAVES

Deputado Federal do Brasil Deputado ROGÉRIO ROSSO

Deputada Federal do Brasil Deputada MARIA DO SOCORRO JÔ MORAES

Deputado Federal do Brasil Deputado GLAUBER ROCHA

Governador do Amazonas Sr. AMAZONINO MENDES

Chefe do Estado Maior da Armada do Brasil Alte ILQUES BARBOSA JUNIOR

Sub Sec. de Planejamento Estratégico e 
Política Militar do MD da Argentina Licenciado HUGO PATRÍCIO PIERRI

Chefe EM Cj das Forças Armadas Argentina Tenente General (VGM) BARI DEL VALLE 
SOSA

Chefe do EM Geral do Exército Argentino Tenente General DIEGO LUIS SUÑER

Secretário da Receita Federal do Brasil JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID

Chefe do Departamento de Assutnos de 
Defesa e Segurança do MRE

Embaixador NELSON ANTÔNIO TABAJARA DE 
OLIVEIRA

Encarregado de Negócios da República Tcheca Secretária SANDRA LANG LINKENSEDEROVÁ

Chefe do Departamento de Ciência e 
Tecnologia,

Gen Ex JUAREZ APARECIDO DE PAULA 
CUNHA

Comandante de Operações Terrestres Gen Ex PAULO HUMBERTO SOUZA DE 
OLIVEIRA

Comandante Militar da Amazônia Gen Ex GERALDO ANTÔNIO MIOTTO 

Chefe de Operações Conjuntas do MD Gen Ex CÉSAR AUGUSTO NARDI DE SOUZA

Conselheiro Militar do MD Ten Brig do Ar ALVANÍ ADÃO DA SILVA

Ex-integrante do Alto Comando do Exército Gen Ex (R1) MARIUS TEIXEIRA NETO



66

FUNÇÃO/PAÍS NOME
Ex-integrante do Alto Comando do Exército Gen Ex (R1) ÍTALO FORTE AVENA

Procurador Geral da Justiça Militar Procurador JAYME DE CÁSSIO

Procurador da Justiça Militar do Amazonas Procurador JOSÉ LUIZ PEREIRA GOMES

Vice Chefe do Estado-Maior do Exército Gen Div LUIZ EDUARDO RAMOS BAPTISTA 
PEREIRA

Vice Chefe do Estado Maior da Aeronáutica Maj Brig do Ar CARLOS DE ALMEIDA 
BAPTISTA JÚNIOR

Cmt ALA 8 Maj Brig do Ar WALDEÍZIO FERREIRA 
CAMPOS

Cmt 9º Distrito Naval Vice Alte LUIS ANTÔNIO RODRIGUES HETCH

Diretor do Hospital das Forças Armadas Gen Div PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE 
OLIVEIRA

Ch Gab Cmt EB Gen Div TOMÁS MIGUEL MINÉ RIBEIRO PAIVA

Comandante da 6ª Região Militar Gen Div JOAREZ ALVES PEREIRA JÚNIOR

Assessor do MD Maj Brig do Ar JOÃO TADEU FIORENTINI

Gerente Projeto Astro 2020 / EB Gen Bda (R1) JOSÉ JÚLIO DIAS BARRETO

4º Sub Ch EME Gen Bda JOÃO CHALELA JÚNIOR

Ch COP CMO Gen Bda EDUARDO PAIVA MAURMANN

Diretor de Saúde do EB Gan Bda Médico PAULO SÉRGIO IGLESSIAS

2º Sub Ch do COTER Gen Bda ALTAIR JOSÉ POLSIN

Diretor de Gestão Orçamentária do EB Gen Bda JOÃO ALBERTO REDONDO 
SANTANA

Chefe de Gabinete do MD do Brasil Embaixador ALESSANDRO CANDEIAS

Assessor do Ministério da Defesa Gen Bda MARCO AURÉLIO DE ALMEIDA 
ROSA

Secretário Adjunto de Orçamento Federal do 
Ministério do Planejamento Sr. GERALDO JULIÃO JÚNIOR

Secretário Adjunto de Orçamento Federal do 
Ministério do Planejamento Sr. BRUNO CESAR GROSSI DE SOUZA

Diretor de Planejamento, Administração e 
Logística do IBAMA Sr. LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA CORDEIRO

Diretor de Aeroportos da INFRAERO Sr. WEBER CILONE

Prefeito de Tabatinga-AM Sr. SAUL BEMERGUY

Diretor de Desenvolvimento de Negócios da 
NEC Latin America S.A. Sr. MASSATO TAKAKUWA
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Ainda em setembro de 2016, quando 
foram estabelecidas as bases para 
planejamento, foi visualizada a necessidade 
de programar dois dias de visitas, sendo o 
primeiro para o nível executivo e o segundo 
para o politico-estratégico. Há diversos 
motivos que levaram a essa concepção, 
mas um deles mostrou-se fundamental, 
em Tabatinga - a oportunidade de ajustar 
detalhes entre a primeira e a segunda visita, 
aproveitando ao máximo oportunidades de 
melhoria identificadas. Vamos chamá-las, 
como  internacionalmente reconhecido, 
de “VIP Day” e “VVIP Day”: “Very Important 
Persons Day” e “Very Very Important 
Persons Day”.

A comitiva do “VIP Day”, em 9 de 
novembro, foi composta por autoridades 
e colaboradores locais, que fizeram 
uma viagem Manaus – Tabatinga – 
Manaus, no mesmo dia. Foi excelente 
oportunidade para prestigiar os 
públicos interno e externo da área do  

Comando Militar da Amazônia, que recebeu 
o AMAZONLOG17, e testar e aperfeiçoar 
o planejamento, contando com um dia de 
trabalho. 

O planejamento minucioso e os 
esforços do EMC para aportar meios 
de transporte permitiram cumprir o 
que havia sido planejado, sem que as 
intercorrências que sempre se manifestam 
após a “transposição da Linha de Partida”  
pudessem ofuscar o brilho dessas 
atividades. Ademais, ficou caracterizada 
com esse apoio a consecução de uma 
das metas estabelecidas – a busca da 
interoperabilidade e o desenvolvimento 
da confiança mútua, a partir do emprego 
combinado de pessoal e meios, à luz 
das leis dos países envolvidos. A própria 
identificação dos requisitos legais para o 
trânsito de pessoal e meios estrangeiros 
no Brasil, e o seu atendimento, foi um fator 
positivo. Da mesma forma, o aporte de 
meios de outros países ao Exercício.

Tripulação da Aeronave Americana com o Coordenador

Aeronave Americana
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Para o “VIP  Day”, em 11 de novembro, 
que superou todas as expectativas,  
havia duas aeronaves transportando as 
autoridades, ambas decolando de Brasília. 
Uma com parlamentares, membros do 
Alto Comando das Forças, Embaixadores, 
Oficiais-Generais, Diplomatas, Grupos 
de autoridades estrangeiras e Altos 
Funcionários dos Ministérios; e a outra 
com a comitiva do Ministro da Defesa do 
Brasil.  Uma delas faria abastecimento no 
trajeto, enquanto a outra seguiria direto 
para Tabatinga. Dois desafios surgiram 
mesmo antes da execução: a necessidade 
de definir quem embarcaria na aeronave 
EMBRAER C-99, com capacidade para 45 
passageiros, uma vez que a quantidade de 
interessados excedia esse número (quem 
poderia ficar de fora?); e o ajuste do início 
das atividades previstas no roteiro, com 

um “briefing” inicial, pois só seria possível 
estimar a hora de chegada das aeronaves 
após a decolagem.  

     Parece simples, mas requereu 
detalhado Estudo de Situação, com 
previsão de alternativas, de modo a que 
a visita pudesse fluir de forma linear, 
sem turbulências perceptíveis para os 
visitantes. O planejamento e os ensaios, 
aliados à egrégora positiva em torno 
de nossa equipe, fizeram com que as 
aeronaves pousassem com diferença 
de 10 minutos, uma da outra. Após a 
recepção, pelo Comandante Logístico, 
na porta da aeronave, com o impecável 
apoio da INFRAERO, seguiu-se um 
“briefing” centralizado, conduzido pelo 
Coordenador.

Boas vindas do Comandante Logístico

Gen Theophilo recebendo o Ministro da Defesa
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  Adaptando o roteiro, em face 
de injunções diversas, tais como as 
decorrentes do uso do espaço aéreo e 
terminal pela aviação civil, as condições 
meteorológicas e o limite de tempo de 

permanência em Tabatinga, os visitantes 
puderam assistir as   Ações com Tropas 
e Meios (ATM) descritas a seguir, bem 
como visitar instalações da Base Logística 
Multinacional, onde almoçaram.

ATIVIDADE DESCRIÇÃO CONTEXTO

ATM

Lançamento de carga, 
a partir de aeronave 

da Colômbia em vôo no 
aeroporto de TAbatinga 

Suprimento Classe VIII (vacinas), 
considerando o aeroporto 

interditado e a necessidade 
urgente desse suprimento.

ATM

Lançamento de carga 
especial, a partir de 

aeronave brasileira, com uso 
de equipamento de controle 
remoto operado por equipe 

de Forças Especiais do 
Exército Brasileiro

Suprimento Classe VIII 
(medicamentos especiais), 
considerando o aeroporto 

interditado e a necessidade 
urgente desse suprimento.

B
L
M
I

Recepção Honras Militares e foto oficial

Instalações Recorrido

Almoço Cardápio regular 

Entrega de lembranças Autoridades e Colaboradores

ATM
Triagem  e processamento 

de civis deslocados – 
Interagências

Acolhimento e destino de civis 
deslocados

BLMI Sobrevôo em helicóptero BLMI e Área do Exercício

ATM
Atividade Logística de 

Salvamento – Interagências.

Situação hipotética de explosão 
de balsa contendo material 

inflamável.

Despedidas
Agradecimentos, Embarque 

e Decolagem

As duas aeronaves ao mesmo 
tempo, cumprindo o horário 

previsto, em segurança.
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Lançamento de carga Recorrido pela BLMI

Foto Oficial Almoço

Visita à Área de Acolhimento de Evacuados Sobrevôo de helicóptero
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    No início do presente Relatório, 
foram expostas as metas almejadas 
com o AMAZONLOG17, bem como a 
intenção de codificar neste documento 
experiências e resultados obtidos.

    A consecução de grande parte 
desses resultados, já evidenciada no corpo 
do relatório, pode ser ressaltada de forma 

resumida no quadro a seguir, como uma 
lista de verificação, mas o mais importante 
é concluir que, na relação custo-benefício, 
o AMAZONLOG17 mostrou-se de grande 
utilidade para o Sistema Logístico, para 
o Exército e demais Forças Armadas, 
inúmeras Agências, o Brasil e todos os 
países participantes.

Um atendimento indígena a recém 
nascido, ainda na fase da concentração, 
salvando a vida do bebê; o sorriso nos 
lábios de civis que conosco ombrearam, 
compartilhando nosso estilo espartano, 
por cerca de 9 dias, no campo; os 

cumprimentos efusivos de despedida de 
camaradas de outras Forças e países; 
e o depoimento emocionado de uma 
profissional de mídia, resumem, de forma 
simbólica o que foi o AMAZONLOG17.

CONCLUSÃO

META BRASIL COLOG Sistema 
Interamericano

Colômbia, 
EUA e Peru Obs.

Mostrar à Opinião 
Pública a ação do 
Estado na Amazônia.

x x x x (1)

Presença x - - x (1)

Capacidade x x - x (1)

Assistência 
Humanitária

x x - x (1)

Testar Meios e 
Processos Logísticos.

x x - x (1)

Listar Oportunidades de 
Melhoria.

x x x x (1)

Colocar em evidência o 
Sistema Logístico.

x x - x (1)

Contribuir para a 
Indústria de Defesa.

x x - x (1)

Confiança Mútua x x x x -

Interoperabilidade x x - x (1)
(1) Refere-se ao Brasil. Cada país deve identificar, de acordo com a auto-avaliação.

“X” significa meta atingida.
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Toda a volumosa documentação 
produzida e coletada ao longo de todas 
as fases estará arquivada no Gabinete 
de Planejamento e Gestão do COLOG, 
em versões eletrônica e impressa, uma 
vez que este Gabinete tem atribuições 

identificadas com o tema e poderá 
tirar proveito das lições aprendidas 
para missões futuras, contando com o 
concurso institucional de outros órgãos 
do Exército, de outras Forças e do MD.

Opinião de jornalista sobre o AMAZONLOG17

“… Não tenho nenhuma 
reclamação, tudo foi aprendizado. Ouvi 
coisas que marcaram muito e a minha 
visão do Exército mudou totalmente.

… se você quer mudar alguém, 
mude primeiro o coração dela. 
Portanto, meu coração a partir de 
agora é SELVA BRASIL…”

Fernanda, Jornalista

Despedidas

Sorriso dos civis que ombrearam conosco

Salvamento de criança indígena
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Ministério da Defesa Organização dos Estados Americanos
Ministério das Relações Exteriores Junta Interamericana de Defesa
Ministério da Saúde Ministério da Defesa do Peru
Ministério da Justiça Ministério da Defesa da Colômbia
Ministério do Meio Ambiente Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América
Ministério dos Transportes Governo da Alemanha
Ministério da Integração Governo da Argentina
Comando da Marinha Governo do Canadá
Comando da Aeronáutica Governo do Chile
Secretaria da Receita Federal Governo da China
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 
Civil

Governo da Espanha

Departamento de Polícia Federal Governo do Equador
FUNAI Governo da França
NFRAERO Governo do México
IBAMA Governo do Reino Unido
ANVISA Governo da Venezuela
FUNASA Governo do Japão
Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia Governo de Israel
Policia Militar do Amazonas Governo da República Checa
Defesa Civil do Amazonas Governo do Paquistão
Organização Pan Americana de Saúde no 
Brasil

Governo de Portugal

Rede Amazônica de Televisão Gabinete do Comandante do Exército
Governo do AMAZONAS Centro de Inteligência do Exército
Prefeitura de Tabatinga – AM Centro de Comunicações Social do Exército
Prefeitura de Benjamin Constant – AM Estado-Maior do Exército
Prefeitura de Letícia – Colômbia Comando de Operações Terrestres
Prefeitura de Caballococha - Peru Departamento de Engenharia e Construção
Prefeitura Municipal de Santa Rosa - Peru Secretaria de Economia e Finanças
Departamento Geral de Pessoal Comando Militar da Amazônia
Departamento de Educação e Cultura Comando Militar do Leste
Comando Militar do Norte Comando Militar do Oeste
 Comando Militar do Sudeste Comando Militar do Nordeste
Comando Militar do Planalto Comando Militar do Sul

Restaram claros os benefícios de 
um evento como o AMAZONLOG17 
para demonstrar capacidade, enfrentar 
desafios atuais, contribuir com a 
Indústria de Defesa, fortalecer a logística 
e incrementar a Confiança Mútua entre 
os militares do Continente. 

Fica a sugestão de que o Ministério 
da Defesa leve à frente a idéia de constituir 

um Centro de Coordenação Logística 
Multinacional na América, inserindo esse 
tema para discussão nas Conferências 
de Ministros de Defesa das Américas. 
Tal iniciativa muito contribuiria para 
prosseguir na integração entre os países 
Americanos, no campo da logística, dando 
continuidade aos resultados obtidos com 
o AMAZONLOG17.

AGRADECIMENTOS ÀS INSTITUIÇÕES 



490
Militares estrangeiros

57 
viaturas

2.000
Pessoas

350
Civis

23
Países

11
Aviões

17 
agências de notícias

22
Agências Governamentais

40.000 km
Deslocamento fluvial

29
Empresas

 
Deslocamento 

rodoviário

186.000
km

13
Helicópteros

AMAZONLOG17 EM NÚMEROS



283.000 
Litros de  

combustíveis

10.000
 itens de material  

de intendência

3.000
ligações telefônicas

33.000 
Homem/hora

de trabalhos de  
Engenharia

139.000
Refeições 

208 
movimentos de transporte  

na área do Exercício

2 Ton 
de medicamentos

1.500
 raçoes operacionais

3.500
atendimentos de saúde 
 em Apoio Cívico Social

 
de serviço  

de regularização  
de terreno

214.000 m

1.110 Ton 
De material

transportadas
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