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Resumo 

As operações de ajuda humanitária buscam atender as necessidades provocadas por 
desastres naturais ou pelo próprio homem. No entanto, o tempo de resposta entre o início 
do desastre e a efetiva assistência humanitária é extremamente curto, tornando-se a 
logística um grande desafio. O presente artigo destaca informações logísticas das 
Organizações Militares do Exército Brasileiro, como as Unidades da Base de Apoio 
Logístico do Exército que atua na Operação Acolhida. O artigo verifica as capacidades do 
Exército Brasileiro na atuação nesta operação.  

 

 

Palavras-chave: Ajuda Humanitária, Logística, Operação. 

 

Abstract 

Humanitarian aid operations seek to meet the needs caused by natural disasters or by man 
himself. However, the response time between the start of the disaster and actual 
humanitarian assistance is extremely short, making logistics a major challenge. This article 
outlines logistical information of the Military Organizations of the Brazilian Army, such as the 
Units of the Logistic Support Base of the Army that operates in the Operation Acolhida. The 
article verifies the capabilities of the Brazilian Army in the operation of this operation.  
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INTRODUÇÃO 

Em meados de 2013, depois do falecimento do presidente da Venezuela, Hugo 

CHAVES, o poder do país passou de maneira provisória para o vice, Nicolas Maduro, 

que convocou eleições no mesmo ano, sendo posteriormente eleito para um mandato 

de 6 anos. A partir de então, o cenário da Venezuela agravou-se significativamente e 

a crise econômica tomou grandes proporções. 

A queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional foi o estopim da 

crise econômica no país, levando seu PIB a cair quase 4% no ano de 2014, 

impactando diretamente o mercado de abastecimento venezuelano. Sem dinheiro, o 

governo deixou de comprar itens básicos do cotidiano da população, criando uma 

crise regional humanitária sem precedentes na América Latina. Milhares de 

venezuelanos começaram a migrar para outros países, dentre eles o Brasil, com o 

intuito de buscar melhores condições de vida. 

O grande número de venezuelanos que ingressaram no Brasil, provocaram 

impactos sociais relevantes nos municípios de Pacaraima e Boa Vista, como 

mendicância, superlotação de hospitais, aumento da prostituição. Tal situação, levou 

o governo brasileiro a criar um Comitê Federal de Assistência Emergencial, dando 

início a Operação Acolhida, uma Força-Tarefa Logística Humanitária para o estado de 

Roraima que vem atuando, desde março de 2018, no apoio logístico aos imigrantes 

provenientes da Venezuela. 

A Operação Acolhida pode ser qualificada como uma operação humanitária, 

conjunta e interagências. Humanitária pois tem como foco prestar assistência aos 

venezuelanos em condições vulneráveis. Conforme Thomas & Kopczak (2007) A 

logística humanitária é “o processo de planejamento, implantação e controle do fluxo 

eficiente e eficaz de bens do ponto de origem ao ponto de consumo a fim de aliviar o 

sofrimento de pessoas vulneráveis´´.  

          A Operação Acolhida, assim como qualquer Operação de Ajuda humanitária, 

produziu um imenso desafio para as instituições incumbidas de prestarem o socorro 

a suas vítimas. Para Van Wassenhove (2006), um dos elementos comuns presente 

na cadeia comercial e humanitária é trabalhar com as incertezas e variações da 

demanda, podendo ser a variabilidade, no caso humanitário, extremamente alta, 

ocorrendo inclusive durante as operações de ajuda humanitária e, em curtos espaços 

de tempo, durante o período de instabilidade. 
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1.1 PROBLEMA  

 
          Como toda operação de ajuda humanitária, A Operação Acolhida teve que lidar 

com a pressão da necessidade imediata de atendimento à população com um escasso 

tempo para planejamento das atividades, o que em algumas vezes, acaba por 

prejudicar o andamento da operação. Nesse contexto, foi importante o emprego do 

Exército Brasileiro na logística da Operação Acolhida, em um contexto de pouco 

tempo para planejamento e resposta à referida crise humanitária? 

 

1.2 OBJETIVO 
     

       1.2.1 Objetivo geral  

              O presente artigo tem por objetivo geral detalhar as capacidades logísticas 

do Exército Brasileiro (EB) com relação as operações de Ajuda Humanitária, baseado 

na experiência Operação Acolhida. 

  

       1.2.2 Objetivos específicos 

 

             Para alcançar o objetivo geral, o presente trabalho se dispõe a verificar as 

capacidades logísticas na Doutrina Militar Terrestre, levantando informações sobre os 

recursos humanos e materiais nas Organizações Militares (OM). Foi verificado 

também as capacidades logísticas necessárias para atender a necessidade e a efetiva 

capacidade da OM bem como a pronta resposta frente ao escasso tempo, 

característico de uma Operação de Ajuda Humanitária. 

            Buscou se realizar um levantamento de informações relativas as capacidades 

logísticas da Base de Apoio Logístico do Exército Brasileiro, um grande comando 

logístico situado na cidade do Rio de Janeiro que foi empregado diretamente na 

Operação Acolhida. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

 
            Segundo dados divulgados pela ONU (ONU, 2011), na última década, o Brasil 

foi atingido, em média, por seis desastres naturais por ano: seis secas atingiram dois 

milhões de pessoas; 37 enchentes deixaram 4,5 milhões de vítimas, sendo 1,2 mil 

fatais; cinco deslizamentos mataram 162 pessoas; cinco tempestades atingiram 15,7 

mil pessoas, sendo 26 fatais; epidemias afetaram 606 brasileiros e mataram 203; um 
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terremoto afetou 286 pessoas; e três incidentes de temperaturas extremas mataram 

39 pessoas. 

            Em 2004, ocorreu o primeiro registro de furacão sobre a costa brasileira, o 

“Catarina”, que danificou 53 mil edificações e deixou 2,2 mil desabrigados (Nogueira 

et al., 2008). Porém, o país costuma sofrer com secas, enchentes e deslizamentos. 

Dos desastres naturais que ocorrem no Brasil, 58% são enchentes e 11% são 

deslizamentos (Thenório, 2011). 

            Conforme o IBGE (IBGE,2013), no período de 2008 a 2013, 2.276 municípios 

brasileiros foram atingidos por inundações graduais, enxurradas bruscas e/ou 

deslizamentos de encostas. Ainda segundo o IBGE (IBGE,2018), um estudo mais 

recente aponta que 8,2 milhões de brasileiros vivem em áreas de risco de desastres 

naturais. 

             Verificamos ainda, dois fatos recentes que ocorreram no Brasil, relativos ao 

rompimento da barragem de rejeitos de mineração e a Operação Acolhida, uma crise 

humanitária sem precedentes na Venezuela. Disputas pelo poder entre a oposição e 

governo deterioram cada vez mais a grave crise econômica e social instalada naquele 

pais. Estima-se que 75% da população tenha perdido em torno de 11 kg e só no ano 

de 2016 a inflação tenha chegado a 800% ao ano. Diante de tais números, analistas 

salientam que a crise na Venezuela está longe de ter um fim e por hora, o continuo 

fluxo emigratório de venezuelanos aos Brasil. Houve uma efetiva participação das 

Forças Armadas em ambos os casos.  

             Refletindo sobre tais dados, cresce de importância a análise dos fatores que 

venham a colaborar com a pronta resposta a uma crise humanitária, tendo em vista 

os diversos problemas humanitários enfrentados pelo Brasil na última década e outros 

que poderão surgir. Deve-se procurar mitigar os potencias problemas decorrentes da 

escassez de tempo, como o emprego de elementos especializados e adestrados em 

momentos de paz, as Forças Armadas.  

             Os processos relacionados a logística humanitária lida com a constante 

pressão do fator tempo, seja na execução como no planejamento, o que difere da 

Logística Empresarial, tornando suas características de emprego tão específicas e 

complexas. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

          2.1 METODOLOGIA  

               O trabalho iniciou debruçado sobre a questão central, que foi formulada da 

seguinte maneira: qual a importância do Emprego do Exército Brasileiro na logística 

da Operação Acolhida, quando se tem um tempo limitado para planejamento.  

       Primeiramente, foi realizado um levantamento bibliográfico a respeito das 

capacidades militares relacionadas a cadeia logística e cadeia de suprimentos em 

Operações de Ajuda Humanitária para permitir um melhor entendimento sobre 

logística humanitária, facilitando a compreensão dos processos logísticos. 

      Prosseguindo, foi utilizado principalmente sites de internet, jornais e revistas 

para se ter um entendimento de como foram sucedidas as atividades do processo 

logístico na ajuda humanitária aos imigrantes venezuelanos 

      Finalizando, foram definidos os seguintes objetivos para atingir o estado final 

desejado: verificar as capacidades logísticas na Doutrina Militar Terrestre, levantando 

informações ´´in loco´´ sobre os recursos humanos e materiais nas Organizações 

Militares (OM) da Base de Apoio Logístico, Grande Unidade empregada na Operação 

Acolhida. 

       

           2.2 REVISÃO DE LITERATURA 

               A logística humanitária é “o processo de planejamento, implantação e 

controle do fluxo eficiente e eficaz de bens do ponto de origem ao ponto de consumo 

a fim de aliviar o sofrimento de pessoas vulneráveis” (Thomas & Kopczak, 2007). 

Assim, a logística humanitária engloba, além de planejamento, suprimento, transporte, 

armazenamento, rastreamento, monitoramento e desembaraço alfandegário em 

resposta a catástrofes (Kovacs & Spens, 2007). 

             De acordo com Leiras et al. (2014), as pesquisas acadêmicas sobre 

gerenciamento em operações de desastre e logística humanitária são relativamente 

novas, mas vem crescendo em termos de quantidade e relevância ao longo dos anos.           

             O ambiente de ajuda humanitária possui diversos atores que colaboram na 

assistência humanitária, como órgãos do governo, militares, doadores, empresas, 

ONGs.  
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  Figura 1 - Logística Humanitária, o espaço humanitário e os atores envolvidos. 

         

                                           Fonte: Cozzolino (2012) 

            

             A ausência de coordenação entre os atores em cadeias de suprimentos 

humanitários resulta em prazos de entrega maiores, custos de estoque elevados e 

coloca em risco o atendimento às vítimas (Simatupang e Snidharan, 2002; Balcik et 

al, 2010). 

             Conforme revisão da literatura internacional feita por LEIRAS et al., (2014) e 

revisão nacional (BERTAZZO et al., 2013) vários são os artigos acadêmicos que 

descrevem a gestão de operações de desastres com ênfase em logística humanitária. 

Entretanto, há muito poucos artigos na literatura acadêmica que descrevem o 

envolvimento e coordenação de forças militares e sua interação com as agências 

humanitárias e atores comerciais envolvidos na cadeia de suprimento humanitário 

(PETTIT e BERESFORD, 2005 e HEASLIP e BARBER, 2014). 

              Verifica-se que, nas últimas décadas, forças militares nacionais e 

estrangeiras têm sido empregadas constantemente em operações de assistência 

humanitária, tanto em casos de conflitos bélicos como em catástrofes ou emergências 

(HEASLIP e BARBER, 2014). O desafio, contudo, de empregar os militares na gestão 
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de operações de desastres com ênfase em logística humanitária ainda continua sendo 

polêmico e controverso.  

               Os militares possuem uma estrutura operacional e capacidade logística que, 

aliado a força técnica e organizacional, podem ser utilizados rapidamente, 

estabelecendo presença na zona de desastre, diminuindo o gap entre a procura da 

ajuda e o tempo de resposta e fornecendo grandes volumes de alívio ao sofrimento 

humano (ROSA et al., 2014) 

               Os militares possuem capacidades únicas que podem ser aplicadas em 

operações humanitárias (PUGH, 1998), além da estrutura de comando e controle, 

fundamental em caso de situações caóticas (guerras e desastres) (APTE, 2009).  

               Habilidades como capacidade e estrutura, aliado à maior incidência de 

desastres naturais, induzem ao aumento da utilização de meios e capacidades 

militares em resposta a desastres. Porém, METCALFE, HAYSOM e GORDON (2012) 

afirmam que este aumento também está ligado a fatores políticos, incluindo a 

necessidade de demonstrar a importância dos militares nacionais, em um momento 

em que os orçamentos de defesa estão sobre pressão e contrários aos objetivos 

nacionais e internacionais de segurança, além da necessidade de melhorar a imagem 

global de certas forças militares ocidentais (leia-se EUA), especialmente após as suas 

experiências no Iraque e no Afeganistão. 

               A principal atuação das forças militares estaria concentrada na fase de 

resposta, onde o tempo ainda é o fator crítico de atendimento e a ajuda aos 

necessitados pode ser beneficiada com a expertise militar nas cadeias de suprimentos 

e gerenciamento de pessoal. Em consequência da resposta rápida ás catástrofes em 

função das suas capacidades operacionais, as organizações de ajuda humanitária 

devem estar preparadas e dispostas para atuar em conjunto com as Forças Armadas. 

É muito importante que haja uma sinergia entre estes diferentes atores antes mesmo 

do acontecimento de eventos catastróficos: treinamento, planejamento de cenários e 

discussão dos papeis de atuação de cada um dos envolvidos podem e devem ser 

estimulados a acontecerem não somente ao longo das operações, mas antes e depois 

da ocorrência dos desastres (VARELLA, MACIEL NETO e BUSS, 2013). 

               Entre os atores envolvidos em “operações de assistência humanitária”, as 

unidades militares estão frequentemente entre os primeiros a entrar em cena na 

situação de desastre (WEEKS, 2007 e HEASLIP, 2012). Os ativos capazes de serem 

rapidamente e efetivamente implantados em resposta a desastres são, muitas vezes, 

detidos por militares: combustíveis, equipamentos para transportes e comunicações, 
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equipamentos de engenharia e de construção, medicamentos e estoque de provisões, 

como alimentos e água (OLORUNTOBA, 2010). 

              Segundo APTE (2009), a logística humanitária se beneficia com o apoio 

militar porque a estrutura de comando e controle é fundamental em caso de situações 

caóticas (guerra ou desastre). Além disso, os militares têm capacidades únicas que 

podem ser aplicadas em ações humanitárias (PUGH, 1998). 

      No Brasil, os trabalhos em Operações de Ajuda Humanitária se restringem a 

dois ministérios: Ministério da Integração e Ministério da Defesa. Os principais 

manuais que retratam as capacidades logísticas em um ambiente interagências em 

uma Operação de Ajuda Humanitária são: O Manual do Planejamento em Defesa Civil 

(BRASIL,1999), Manual de Operações Interagências (BRASIL,2014) e a Nota de 

Coordenação Doutrinária em Operações de Ajuda Humanitária (BRASIL,2014). 

               De acordo com o Manual de Planejamento em Defesa Civil, de autoria da 

Secretaria de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, desastre resulta de: 

                                                     […]   eventos  adversos  naturais  ou  provocados  pelo  homem,  sobre um                                      

                                                                ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ambientais 

                                                                e consequentes prejuízos   econômicos  e  sociais  (BRASIL, 1999a, p.2) 

 

. 

              Com a publicação do Manual de Campanha “Logística” (EB70-MC-10.238) 

do Exército Brasileiro, a logística militar terrestre passa a seguir as diretrizes do 

Ministério da Defesa, funcionando sob as Áreas Funcionais Material, Pessoal e 

Saúde. Essas áreas constituem “os eixos de atuação que direcionam os 

planejamentos logísticos em todos os níveis de execução” (BRASIL, 2018). Cada área 

supracitada é desdobrada em grupos funcionais: Suprimento, Manutenção, 

Transporte, Engenharia, Salvamento, Recursos Humanos e Saúde. 

              Conforme o Estado Maior do Exército (2014), a operação de ajuda 

humanitária em desastres das FA está dividida em cinco fases, conforme tabela a 

seguir: 
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Tabela 1: Fases das FA em Operação de Ajuda Humanitária 

Fonte: Estado Maior do Exército (2014) 

              O emprego das Forças Armadas em uma Operação de Ajuda Humanitária se 

desenvolve da seguinte forma: 

Figura 2: Emprego das FA em operações de ajuda humanitária em desastres 

Fonte: Estado Maior do Exército (2014) 
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              Em se tratando da realidade brasileira com o agravamento da crise na 

Venezuela e o intenso fluxo de imigrantes na fronteira com o Brasil, o Ministro da 

Defesa, por meio da Diretriz Ministerial número 03/2018 de 28 de fevereiro de 

2018, autorizou o início da Operação Acolhida, com vistas ao desenvolvimento de 

uma operação de ajuda humanitária no Estado de Roraima. 

              De acordo com a doutrina militar terrestre (BRASIL, 2014), uma operação de 

ajuda humanitária é concebida para aliviar o sofrimento humano, decorrente de 

desastres naturais ou causados pelo próprio homem, que representem séria ameaça 

a vida ou resultem em extenso dano, bem como para prestar assistência cívico-social. 

Esse tipo de operação destina-se a complementar, com a utilização de meios 

militares, o esforço de resposta a desastre do governo e de organizações não 

governamentais. 

                Para o planejamento e a execução da Operação Acolhida, foi criada a força 

Tarefa Logística Humanitária Roraima, sob coordenação do General de Divisão 

Eduardo Pazuello, do Exército Brasileiro. Cabe a essa Força-tarefa cooperar com os 

governos federal, estadual e municipal no tocante as medidas de assistência 

emergencial para acolhimento de imigrantes provenientes da Venezuela, em “situação 

de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária”. 

Em termos práticos, isso significa recepcionar, identificar, triar, imunizar, abrigar e 

interiorizar os venezuelanos desassistidos (Military Review, 2018).  

              A operação Acolhida pode ser classificada como uma operação humanitária, 

conjunta e interagência. Humanitária, pois tem como finalidade principal o acolhimento 

de imigrantes venezuelanos em situação de vulnerabilidade. Conjunta, tendo em vista 

o envolvimento de efetivos da Marinha, do Exército e da Força Aérea. Interagência, 

pois ocorre uma clara interação das Forças Armadas com outras agências com a 

finalidade de conciliar interesses e coordenar esforços, no sentido de acolher os 

venezuelanos desassistidos, de maneira organizada, sistémica e eficiente          

(Military Review, 2018).   

             O planejamento da Operação Acolhida baseou-se em 3 (três) pilares: o 

ordenamento da fronteira, o abrigamento e a interiorização. O ordenamento da 

fronteira pode ser entendido como a organização do fluxo migratório venezuelano, 

desde a chegada do imigrante a fronteira em Pacaraima. As agências de controle 

migratório não dispunham de servidores e estruturas apropriadas para suportar a 

grande quantidade de venezuelanos que passaram a ingressar no Brasil diariamente, 
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o que resultava na necessidade de se estabelecer uma estrutura física e humana 

capaz de fazer frente a nova realidade (Military Review, 2018). O segundo pilar é o 

abrigamento, que consiste na oferta de condições dignas de alojamento, de 

alimentação e de apoio médico aos venezuelanos desassistidos, os quais, no período 

anterior ao início da Operação Acolhida, passaram a montar acampamentos em 

logradouros públicos das cidades de Pacaraima e Boa Vista, de forma desordenada. 

Retire-los da rua, fornecendo-lhes um abrigo de qualidade, tornou-se fundamental 

para o sucesso da operação (Military Review, 2018).  O terceiro pilar é a interiorização, 

que consiste no processo de distribuir o contingente populacional de imigrantes 

venezuelanos aos outros Estados do Brasil. Esse processo foi, desde o início do 

planejamento, considerado como um fator crítico, haja vista que há uma limitação na 

quantidade de vagas nos abrigos de Pacaraima e de Boa Vista e que o fluxo migratório 

venezuelano em direção ao Brasil não irá diminuir em curto prazo (Military Review, 

2018).   

              A Força-Tarefa Logística Humanitária Roraima tem seu posto de comando 

estabelecido na cidade de Boa Vista e conta com 500 militares da Marinha, do Exército 

e da Força Aérea Brasileira, os quais, em sistema de rodízios trimestrais, trabalham 

diariamente nas ações de acolhimento dos imigrantes venezuelanos, sendo 

Pacaraima e Boa Vista as duas cidades mais afetadas pelo aumento do fluxo 

migratório venezuelano (Military Review, 2018).   

              Do posto de triagem, os imigrantes venezuelanos de origem indígena são 

conduzidos ao abrigo Janakoida, em Pacaraima, ou ao abrigo Pintolandia, em Boa 

Vista, enquanto os imigrantes venezuelanos não indígenas são conduzidos ao abrigo 

BV-8, permanecendo nesse local até a existência de vagas nos abrigos da cidade de 

Boa Vista. (Military Review, 2018). 

             Alguns abrigos são coordenados por militares da Força-Tarefa Logística 

Humanitária e outros pelo ACNUR. Sem embargo, cabe ao ACNUR apontar qual é o 

abrigo mais indicado para cada imigrante venezuelano, para solteiros, mulheres 

solteiras e famílias. (Military Review, 2018). 

  
2.3 COLETA DE DADOS 

 
       Por meio da revisão da literatura verificou-se que até 2006, existia um 

conjunto limitado de pesquisa sobre Logística Humanitária (Beamom & Kotleba, 

2006). Eram poucos os artigos dedicados ao tema até 2005 (Kovacs &Spens, 2007).        
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       Atualmente, existem cursos de mestrado e doutorado sobre o tema em 

diversas universidades (Kovacs & Spens, 2011). Contudo, o estudo no Brasil a 

respeito da logística humanitária ainda é embrionário 

               Tendo em vista a classificação das pesquisas, qualificou-se em relação a 

dois aspectos, como mostra Vergara (2013): quanto aos fins e quanto aos meios. 

               Quanto aos fins, a pesquisa classifica-se como exploratória, pois não foi 

encontrado trabalho voltado para verificação de eficiência em parceria de ajuda 

humanitária. 

               Quanto aos meios, refere-se a uma pesquisa de campo ex post facto, tendo 

em vista que a ferramenta utilizada foi o levantamento. 

              
               2.3.1 Análise ex post facto 

 
                Tendo em vista se atingir o objetivo, foram selecionadas unidades que 

participaram da Operação Acolhida afim de verificar as suas capacidades logísticas. 

                Este estudo buscou o conhecimento com oficiais em funções de comando 

ou de planejamento logístico da principal unidade logística empregada na operação, 

a Base de Apoio Logístico do Exército. 

               

               2.3.2 Levantamento 

 

                Conforme Prodonov e Freitas (2013), foi elaborado um plano de coleta de 

dados visando atender a finalidade sem que algumas informações importantes fossem 

esquecidas. O plano inclui questões sobre: quantidade e especificação técnica de 

materiais e equipamentos e viaturas voltadas para a atividade logística humanitária; a 

quantidade de recursos humanos para ações de ajuda humanitária; e a existência de 

procedimentos de planejamento logístico para a operação. 

                Foram levantados em campo dados referentes ao Exército Brasileiro 

verificando sua capacidade logística em Operações de Ajuda Humanitária e de demais 

entidades no período de 2018. 

                Sucederam respostas baseadas nas seguintes perguntas: 

. Houve alguma interação com agencias para prestar o apoio na Ajuda Humanitária? 

. A capacidade logística foi plenamente eficaz? 

. Quais foram as Unidades do Exército Brasileiro que apresentaram melhores 

condições de prestar o apoio logístico na Operação Acolhida? 
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 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

      
        3.1 Interação com agencias 

         Para viabilizar o planejamento e a condução das operações, criou-se um Estado-

Maior Conjunto Interagências, que assessora o Coordenador Operacional da Força-

Tarefa e o mantém constantemente informado acerca da evolução dos 

acontecimentos e dos resultados das ações (Military Review, 2018).   

         Após ultrapassar a linha de fronteira Brasil-Venezuela, o imigrante venezuelano 

se dirige imediatamente ao Posto de Recepção e Identificação, mobiliado pelas 

Forças Armadas Brasileiras e por outros órgãos e agências, como a Policia Federal 

(PF), Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (ACNUR) e Organização Internacional para as Migrações 

(OIM) (Military Review, 2018).  

          Nesse local, o imigrante declara à Policia Federal, órgão brasileiro de controle 

migratório, por qual motivo está ingressando no território brasileiro: a turismo, para 

solicitar residência temporária ou para solicitar refúgio. Independente do objetivo, todo 

imigrante recebe orientações de equipes do ACNUR, sobre os direitos dos solicitantes 

de refúgio, e da OINI, sobre os direitos dos imigrantes (Military Review, 2018).  

          A ANVISA, por sua vez, verifica a situação de vacinas de cada imigrante e caso 

o mesmo não possua comprovação de vacinação, ele deverá receber uma dose da 

tríplice viral, que o protegerá contra o sarampo, caxumba e a rubéola, além de uma 

dose contra a febre amarela. O objetivo dessa vacinação é estabelecer uma barreira 

sanitária que impeça a entrada e a propagação de doenças no Brasil (Military Review, 

2018). 

          No Posto de Triagem de Pacaraima, os imigrantes venezuelanos que desejam 

residência temporária ou refúgio são cadastrados pelo ACNUR e pela OINI, para o 

levantamento do abrigo mais adequado para recebê-los. As bagagens são 

inspecionadas pela Receita Federal e são confeccionados, ainda, os documentos 

necessários para o estabelecimento de relações de trabalho, tais como a carteira de 

trabalho e o cadastro de pessoa física (CPF) (Military Review, 2018). 

 
          3.2 Capacidades Logísticas  

          Os militares da Operação Acolhida ofereceram todo o apoio logístico necessário 

ao funcionamento dos abrigos, tais como obras e reparos de engenharia, segurança 
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externa e interna, atenção médica e alimentação. Boa Vista concentra dez abrigos da 

Operação Acolhida. No total, cerca de 5 mil venezuelanos foram abrigados em Boa 

Vista e 1 mil em Pacaraima (Military Review, 2018). Todos os abrigos foram 

construídos ou reestruturados pelos militares da Força-Tarefa Logística Humanitária, 

com apoio de engenharia do 6º Batalhão de Engenharia de Construção, sediado em 

Boa Vista. Todos os abrigos seguem o padrão previsto nas publicações do ACNUR, 

respeitando critérios relacionados a dimensão, ao espaçamento entre barracas, 

necessidade de estabelecimento de locais de convívio e ao número de banheiros, 

dentre outros. (Military Review, 2018). 

           No tocante ao apoio de alimentação, a Força-Tarefa Logística Humanitária 

forneceu refeições quentes para abrigos ocupados por não indígenas e géneros secos 

para os indígenas, compatíveis com seus hábitos culinários (Military Review, 2018). 

No período de 20 de março a 20 de agosto de 2018, 1.029.000 refeições quentes e 

mais de 120 toneladas de gêneros secos foram entregues nos abrigos da Operação 

Acolhida (Military Review, 2018). 

          Com relação a interiorização, entre o início da operação e o mês de agosto de 

2018, ou seja, em um período de 6 meses, mais de 800 venezuelanos foram 

interiorizados (Military Review, 2018). 

           Imigrantes venezuelanos que apresentam doenças são conduzidos ao Posto 

de Atendimento Avançado (PAA), uma estrutura médica de campanha, do Hospital 

Militar de Campanha (HCmp), que conta com médicos, dentistas, farmacêuticos e 

enfermeiros militares (Military Review, 2018). O PAA possui 20 leitos para internação 

de portadores de doenças de baixa e média complexidades. Caso a capacidade do 

PAA esteja esgotada, os pacientes são encaminhados para o Hospital de Pacaraima, 

que também conta com médicos militares e imigrantes que apresentam doenças de 

alta complexidade são conduzidos imediatamente ao Hospital Geral de Roraima, em 

Boa Vista. (Military Review, 2018) 

 

           3.3 Organizações militares verificadas 

            A Base de Apoio Logístico do Exército, responsável pela execução da logística 

nacional no Exército, compõe as Forças de Emprego Estratégico do Exército e por 

meio da Diretriz do Comandante do Exército, expedida em 15 de fevereiro de 2018, 

teve como missão, planejar, coordenar, empenhar recursos da Operação Acolhida e 

juntamente com o hospital de campanha (HCmp), compor o efetivo dessa Força-

Tarefa Logística Humanitária.  



18 

               O hospital de campanha (HCmp), situado no bairro da Vila Militar, na cidade 

do Rio de Janeiro, divide suas instalações com a Base de apoio logístico do Exército 

Brasileiro (BApLogEx) e possui 150 leitos comuns e oito leitos de Centro de 

Tratamento Intensivo (CTI). Quando completamente desdobrado, o HCmp 

disponibiliza: sala de emergência, enfermaria, banheiro, consultórios, área de 

repouso, posto de enfermagem e coleta, área de recepção e triagem, laboratório e 

farmácia. Todas as instalações desdobráveis são climatizadas e possuem gerador. 

               De acordo com a Fiscalização Administrativa do HCmp, a unidade possui: 

um caminhão Cisterna de combustível, um caminhão Cisterna de água, duas VTNE 

VW Worker 4x4 5 Ton, uma viatura Marruá AM21 ¾ ton, cinco Ambulâncias, dois 

caminhões Munck, um caminhão Side Lift, dois caminhões Baú, seis carretas Porta 

Container Simples e uma carreta Porta Container Bi-trem. 

                O HCmp possui pessoal capacitado para a atividade logística, como 

salvamento e apoio de saúde. O efetivo é reduzido, havendo necessidade de receber 

militares do serviço de saúde do Comando Militar do Leste para prestar apoio na 

Operação de Ajuda Humanitária. 

                Da mesma forma, os meios orgânicos do HCmp não são suficientes para 

realizar o seu transporte, necessitando de apoio logístico de Organizações Militares 

para poder realizar o deslocamento.  

                 A Base de apoio logístico do Exército Brasileiro (BApLogEx) possui, de 

acordo com a sua Fiscalização Administrativa, trinta viaturas de transporte não 

especializado (VTNE), das quais vinte são operacionais e dez administrativas, sendo 

todas as viaturas operacionais VTNE VW Worker 15210, movidas a diesel, tração 4x4 

e capacidade de transporte de 5 toneladas ou vinte e duas pessoas. 

                Os militares lotados na BApLogEx possuem uma vasta experiência nas 

fases do ciclo logístico, como a determinação das necessidades, a obtenção, o 

armazenamento e a distribuição de suprimento, pois é uma pratica corriqueira desta 

unidade militar. São empregados em torno de 23 fiscais de contratos, com 

revezamento dos mesmos a cada 4 meses na operação. Havendo necessidade de 

aumentar o efetivo para melhor apoiar a operação, poderá ser solicitado ao Comando 

Militar do Leste. 

                
                3.4. Análise dos Resultados 

               Os autores dos manuais e artigos científicos analisados na fundamentação 

teórica, apontam quais são as mais importantes capacidades logísticas requeridas 
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numa operação de Ajuda Humanitária. Os atores presentes numa operação de Ajuda 

Humanitária possuem diversas capacidades logísticas que são de extrema 

importância no contexto desta Operação. Embora os atores possam usar uma 

terminologia diferente para expressar uma determinada capacidade logística, a 

similaridade da atividade logística realizada faz com que se reduza as diferenças e 

estabelecer qual capacidade logística cada ator pode realizar num contexto de 

operação de Ajuda Humanitária. Dessa forma, com base em pesquisas bibliográficas, 

nota-se que o Exército Brasileiro oferece capacidades logísticas não suportadas por 

nenhum dos outros atores analisados, como construção, apoio técnico de engenharia, 

obtenção e purificação de água, além da montagem de acampamento.   

 

                                    Fonte:Military Review (2018) 

 

               Contudo, nem todas as capacidades logísticas podem ser realizadas pelo 

Exército Brasileiro, ficando a cargo dos demais atores envolvidos na operação. Para 

chegar a esta conclusão, esta pesquisa se baseou na Doutrina Militar Terrestre e em 

trabalhos científicos por meio de pesquisa bibliográfica; colheu informações 



20 

quantitativas e qualidades relativa a meios e pessoal nas Organizações Militares do 

EB que foram empregados na Operação Acolhida. 

              Com base no levantamento realizado nas OM do EB de maior emprego na 

Operação Acolhida, foi possível verificar algumas capacidades previstas na Doutrina 

Militar Terrestre como o transporte, a distribuição de suprimentos, a gestão do estoque 

e dos contratos, a evacuação de feridos, o apoio de saúde, a purificação de água, a 

triagem de doações e a montagem e operação de acampamentos. 

              De todas as capacidades verificadas e que fizeram a diferença na atuação 

do EB na Operação foram o transporte, a distribuição de suprimentos a gestão do 

estoque e dos contratos, a evacuação de feridos e o apoio de saúde.  

             A BApLogEx foi a unidade que apresentou a capacidade de transporte, 

distribuição de suprimentos, gestão do estoque e dos contratos e o HCmp foi a 

unidade que apresentou a capacidade de evacuação de feridos e o apoio de saúde. 

Cabe ressaltar que o HCmp se diferencia das demais Organizações Militares por ser 

especializada na área de saúde, contudo, verificando os dados na unidade, o hospital 

por si só, não é capaz de cumprir algumas metas previstas na doutrina de Operações 

de Ajuda Humanitária. 

            Cabe ressaltar que por meio da Diretriz do Comandante do Exército, expedida 

em 15 de fevereiro de 2018, o Exército Brasileiro foi acionado para atuar na Operação 

Acolhida. Percebe-se que o tempo para a execução da missão foi extremamente 

escasso, ampliando as dificuldades para uma pronta resposta.   

      

4. CONCLUSÃO          

        
            Observando os resultados obtidos, verificamos que a Base Logística do 

Exército tem condições de atender ao chamado para uma operação de ajuda 

humanitária, a qualquer momento, pois possui meios que lhe permite se deslocar por 

todas as regiões do país e também pessoal com grande experiência na gestão do 

suprimento (recebimento, estocagem e distribuição) bem como na obtenção do 

suprimento, com a elaboração de contratos para atender as demandas.  

           Analisando o Hospital de Campanha, notamos uma grande capacidade, fruto 

de uma quantidade significativa de meios impares que esta OM possui. No entanto, o 

efetivo existente não é suficiente para prestar o devido apoio a uma operação de ajuda 

humanitária, devendo solicitar um apoio de pessoal a Região Militar para que a missão 

seja cumprida. 
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          As capacidades somadas por parte destas duas unidades, contribui de forma 

significativa com o permanente estado de prontidão da força terrestre, podendo 

atender dessa forma, a uma demanda de uma operação de ajuda humanitária, em 

qualquer momento e em qualquer lugar no território nacional. Assim sendo, o escasso 

tempo para realizar um adequado planejamento, característico de uma operação 

humanitária, vai se tornar um problema com um impacto muito pequeno no estado 

final desejado. 

          A partir da pesquisa bibliográfica, verificou-se que não existe manuais 

orientando a forma de atuação em uma operação de ajuda humanitária. A existência 

de uma doutrina contendo uma forma de atuação iria contribuir para melhorar o estado 

de prontidão da força terrestre. Foi possível observar que algumas capacidades 

logísticas doutrinarias são desempenhadas pelo EB como montagem de 

acampamentos, a purificação de água, a construção e o apoio técnico de engenharia 

ao passo que outras agencias possui capacidades que não fazem parte da doutrina 

da força terrestre, como resgate e o saneamento. A soma das capacidades trouxeram 

um excelente resultado às necessidades da população. 

          Novas pesquisas podem ser realizadas, visando uma ampliação do 

entendimento deste artigo. Dentro do mesmo enfoque, pode-se buscar experiências 

em novas operações de ajuda humanitária, para que os resultados possam ser 

comparados, e assim o conhecimento esteja sólido. 

          Dessa forma, podemos concluir que Exército Brasileiro não teve suas ações 

prejudicas na Operação Acolhida pelo escasso tempo de resposta, devido a grande 

quantidade de meios e pessoal extremamente capacitado para atuar em operações 

dessa natureza. O fator tempo não chegou a atrapalhar as atividades de planejamento 

e execução devido ao excelente preparo e prontidão que nossa força terrestre possui, 

podendo atuar em qualquer parte do território nacional e a qualquer momento. 
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