
 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 
 

CAP INF DIOGO CALAMARI SOUZA DE FREITAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MÃO AMIGA DO EXÉRCITO BRASILEIRO NA OPERAÇÃO ACOLHIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2019 



 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 
 

CAP INF DIOGO CALAMARI SOUZA DE FREITAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MÃO AMIGA DO EXÉRCITO BRASILEIRO NA OPERAÇÃO ACOLHIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2019  

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



 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 
DECEx         -        DESMil 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
(EsAO/1919) 

DIVISÃO DE ENSINO / SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

Autor: Cap Inf DIOGO CALAMARI SOUZA DE FREITAS 

 

Título: A MÃO AMIGA DO EXÉRCITO BRASILEIRO NA OPERAÇÃO 
ACOLHIDA 

 

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

BANCA EXAMINADORA 

Membro Menção Atribuída 

 
_____________________________ 

JOBEL SANSEVERINO JUNIOR - Maj 
Cmt Curso e Presidente da Comissão 

 

 
______________________________________ 
ROSEMBERG PEREIRA DIAS JUNIOR - Cap 

1º Membro 

 

 
_____________________________ 
 ARTHUR NUNES E SILVA - Cap 

2º Membro e Orientador 

 

 
 

DIOGO CALAMARI SOUZA DE FREITAS – Cap 
Aluno 

 
 

APROVADO EM ___________/__________/__________ CONCEITO: _______ 



O PAPEL DO EXÉRCITO NA CRISE DOS REFUGIADOS VENEZUELANOS 
A MÃO AMIGA DO EXÉRCITO BRASILEIRO NA OPERAÇÃO ACOLHIDA 

 
Diogo Calamari Souza de Freitas* 

Arthur Nunes e Silva** 
RESUMO 
A Operação Acolhida teve início em meados de março de 2018, com o intuito de apoiar com material, 
pessoal e instalações. Dessa forma, o Exército Brasileiro precisou desdobrar seus meios e militares 
buscando cumprir com excelência o acolhimento dos venezuelanos que migraram para o Brasil 
devido à crise humanitária na Venezuela. Tendo em vista o ineditismo deste tipo de operação na faixa 
de fronteira, o Comandante do Exército, Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, nomeou o General de 
Divisão Pazuello coordenador da Força-tarefa Logística Humanitária. Após a nomeação e constituição 
desta Força-tarefa, o Exército identificou a necessidade de desdobrar uma estrutura mínima com a 
finalidade de realizar as ações de recebimento, triagem, saúde emergencial e acolhimento. Com isso, 
o presente artigo tem por objetivo principal propor uma estrutura mínima modular para futuras 
operações de cunho humanitário. Nesse sentido, o trabalho se apoiou nas estruturas iniciais 
montadas na Operação Acolhida e no manual do Ministério da Defesa 33-M-08 – Manual de 
Operações de Evacuação de não Combatentes. 
  

Palavras-chave: Operação Acolhida, Venezuela, estrutura, crise humanitária, fronteira, evacuação e 

logística 

 
ABSTRACT 
Operation Welcomed began in mid-March 2018 to provide support with materials, personnel and 
facilities. Thus, the Brazilian Army had to deploy its means and military, seeking to fulfill with 
excellence the reception of Venezuelans who migrated to Brazil due to the humanitarian crisis in 
Venezuela. Given the unprecedented nature of this type of border operation, Army Commander 
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas appointed Division General Pazuello as coordinator of the 
Humanitarian Logistics Task Force. Following the appointment and constitution of this Task Force, the 
Army identified the need to deploy a minimum structure for the purpose of receiving, screening, 
emergency health and host actions. Thus, this article aims to propose a minimum modular structure 
for future humanitarian operations. In this regard, the work relied on the initial structures set up in 
Operation Welcomed and the Ministry of Defense manual 33-M-08 - Non-Combatant Evacuation 
Operations Manual.   
 

 Keyword: Operation Welcomed, Venezuela, structure, humanitarian crisis, border, evacuation and 
logistics 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A crise socioeconômica e política vivida pela Venezuela nos dias atuais teve 

seu início no final de 2013, onde o então presidente Hugo Chávez seria substituído 

por Nicolás Maduro, e foi agravada em meados de 2015 (ano em que a taxa de 

homicídio registrada foi de 90 por 100.000 habitantes, de acordo com o Observatório 

Venezuelano de Violência; dados estes considerados como violência epidêmica pela 

Organização Mundial da Saúde). Com relação à economia, em 2016, a inflação do 

país alcançou a marca de 800%, acentuando ainda mais a crise econômica e 

afetando demasiadamente a população venezuelana. 

Em decorrência da grave crise política e do aumento exacerbado da inflação, 

milhares de venezuelanos iniciaram um grande movimento migratório para outros 

países, objetivando melhores condições de vida. No Brasil, de 2014 até 2017, houve 

um aumento de cinco vezes na taxa de imigração de venezuelanos. Fato que no ano 

de 2019 atingiu o número de cinco mil pessoas por dia, de acordo com a 

Organização Não-Governamental (ONG) Human Rights Watch (HRW). Este 

aumento também pode ser facilmente ilustrado ao analisar o quadro abaixo, onde a 

Polícia Federal tabulou as solicitações de pedido de Refúgio Venezuelano no Brasil 

desde 2010.  

 

       Tabela 1 – Solicitações de refúgio por venezuelanos no Brasil. 

Ano Solicitações de 
Refúgio 

2017 17.865 

2016 3.375 

2015 822 

2014 201 

2013 43 

2012 1 

2011 4 

2010 4 

                                  Fonte: Polícia Federal (2018) 

 

 



Em consequência deste aumento no fluxo migratório venezuelano, o governo 

do Estado de Roraima alertou o governo federal, através de uma reunião solicitada 

pela Prefeitura de Boa Vista junto ao Gabinete da Casa Civil da Presidência da 

República, sobre o início de uma crise humanitária em sua região. Tendo em vista 

esse quadro crítico, o governo federal de acordo com Diretriz Ministerial no 03/2018, 

através do Ministério da Defesa autorizou o início da Operação Acolhida, que se 

ampara da seguinte forma: 

 

Instrumento de ação do Estado brasileiro, a Operação Acolhida destina-se a 
apoiar - com pessoal, material e instalações - a montagem de estruturas e a 
organização das atividades necessárias ao acolhimento de pessoas em 
situação de vulnerabilidade. Tal conjuntura é decorrente do fluxo migratório 
para o Estado de Roraima, provocado pela crise humanitária na República 
Bolivariana da Venezuela. 
Por meio da Medida Provisória (MP) nº 820, de 15 de fevereiro de 2018, o 
Brasil instituiu o Comitê Federal de Assistência Emergencial, que decreta 
emergência social e dispõe de medidas de assistência para acolhimento a 
esse segmento-alvo. As medidas desempenhadas pelos governos federal, 
estaduais e municipais acontecerão pela adesão a instrumento de 
cooperação federativa. 
Os Decretos nº 9285 e nº 9286, da mesma data da MP, constituem parte da 
legalidade e da amplitude impostas aos atores comprometidos com essa 
ação. Ao todo, são 12 ministérios que integram o Comitê Interministerial. O 
primeiro decreto reconhece a situação crítica, enquanto que o segundo 
define a composição, as competências e as normas de funcionamento do 
Comitê Federal de Assistência Emergencial (GONÇALVES, 2018). 
 

 

Após tal decisão, foi criada a Força-tarefa Logística Humanitária Roraima, sob 

o comando do General de Divisão Eduardo Pazuello, objetivando cooperar com os 

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

emergencial para acolhimento de imigrantes provenientes da Venezuela. Em termos 

práticos, isso significa recepcionar, identificar, triar, imunizar, abrigar e interiorizar os 

venezuelanos desassistidos, segundo o Major do Exército Brasileiro George Alberto 

Garcia de Oliveira, Oficial de Operações durante a instauração da Operação 

Acolhida. 

Portanto, a Operação Acolhida estabelecida no Estado de Roraima em 

fevereiro de 2018, com enfoque humanitário frente ao grande fluxo de imigrantes 

vindos da Venezuela, ilustra-se da seguinte maneira: 

 

A Operação Acolhida pode ser classificada como uma operação 
humanitária, conjunta e interagências. É humanitária, pois tem como 
finalidade principal o acolhimento de imigrantes venezuelanos em situação 
de vulnerabilidade. É conjunta, pois envolve efetivos da Marinha, do 
Exército e da Força Aérea. E é interagências, pois ocorre uma clara 



interação das Forças Armadas com outras agências com a finalidade de 
conciliar interesses e coordenar esforços (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2017). 

1.1 PROBLEMA 

Com isso, o presente trabalho tem por objetivo principal o estudo sobre a 

ajuda humanitária prestada aos imigrantes venezuelanos que ingressaram no Brasil 

em decorrência da crise vivida em seu país. Tendo em vista o ineditismo desse tipo 

de operação, o enfoque será acerca da evolução operacional desde o início da 

operação até a configuração atual, priorizando uma forma de facilitar o planejamento 

de futuras operações de cunho humanitário, norteado pelo fluxo migratório adotado 

no início da Operação Acolhida, ilustrado a seguir: 

 

    Figura 1 – Fluxo migratório, plano operacional da operação acolhida 

 

               Fonte: Plano de operações da Operação Acolhida 

 

Sendo assim, o estudo caminhará de forma a identificar e analisar a parte 

operacional da Operação Acolhida, iniciando pelo seu planejamento, abordando 

também a montagem dos dispositivos e funcionamento dos abrigos e finalizando 

com a interiorização dos imigrantes venezuelanos, tendo como pilar básico durante a 

análise a estrutura organizacional disposta durante a Operação: 

  



Figura 2 – Organização das células da Operação Acolhida, plano operacional da 

Operação Acolhida 

 

          Fonte: Oliveira (2019) 

 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de determinar as necessidades operacionais inerentes a este tipo de 

Operação tão complexa em seu planejamento e execução, o presente estudo 

pretende alcançar os seguintes objetivos; 

i. Analisar a estrutura desdobrada para o acolhimento dos venezuelanos; 

ii. Verificar a importância de cada estrutura montada na Operação Acolhida; 

iii. Sugerir uma proposta de estrutura mínima para futuras operações 

humanitárias. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O Brasil possui uma área superior a 8.500.000 quilômetros quadrados, com 

uma fronteira marítima que gira em torno de 7.367 quilômetros. Na porção terrestre, 

possui limites com nove países da América do Sul, sendo eles: Venezuela, 

Colômbia, Peru, Argentina, Bolívia, Suriname, Guiana, Paraguai, Uruguai e o 

Departamento Ultramarino Francês da Guiana, somando um total de 16.886 

quilômetros de região fronteiriça. 



Além de tais fatores citados, outro aspecto relevante no que tange às Regiões 

Fronteiriças do Brasil é a ampla diversidade política, econômica e cultural. A 

amplitude e singularidade dessas regiões dificultam seu tratamento de maneira 

única. Segundo a Confederação Nacional de Municípios (CNM), há 588 municípios 

na faixa de fronteira oeste brasileira. No conjunto dessas cidades, são observados 

diferentes graus de urbanização, densidade populacional e desenvolvimento 

regional (PÊGO; MOURA, 2018, p. 113). 

Portanto, esta pesquisa visa observar e analisar o ineditismo de uma 

Operação humanitária, com a finalidade de levantar dados que poderão servir como 

fonte de consulta para a montagem de uma estrutura mínima inicial em ações de 

acolhimento de refugiados dos países vizinhos na Faixa de fronteira brasileira. 

2 METODOLOGIA 

Para auxiliar na coleta de dados que possibilite o estudo visando à solução do 

problema previamente citado, foram utilizados para a pesquisa os seguintes 

instrumentos: leitura  analítica, entrevistas com militares que participaram da 

Operação Acolhida, questionários, debates sobre os resultados, além de pesquisas 

nos órgãos de relações públicas do Exército, Organização das Nações Unidas e das 

Organizações não Governamentais participantes. 

Em uma segunda fase, foram realizados alguns questionários com Capitães 

Alunos do Curso de Aperfeiçoamento de 2019 (ESAO), que serviram na região 

abrangida pela Operação Acolhida, com objetivo de melhor conhecer o ambiente 

operacional estudado e seus desafios. 

2.1   REVISÃO DE LITERATURA 

Inicialmente, foi realizado o delineamento da pesquisa com a definição de 

termos e conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo 

baseada em uma revisão de literatura compreendendo o período de janeiro de 2013 

a fevereiro de 2019. Essa delimitação baseou-se na necessidade de atualização do 

tema, pois por se tratar de uma operação recente, foi de grande importância analisar 

seus antecedentes. 

Foram utilizadas as palavras-chave: ajuda humanitária, fluxo de migração, 

fluxo de imigração, Roraima, Boa Vista, Pacaraima, componente militar, Venezuela, 

crise venezuelana, Operação Acolhida, região fronteiriça, juntamente com seus 



correlatos em inglês e espanhol, em sítios eletrônicos de procura na Internet, 

biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO), do 

Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB) e da Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), sendo selecionados apenas os 

artigos em português, inglês e espanhol. O sistema de busca foi complementado 

pela coleta manual de relatórios de exercícios militares e matérias jornalísticas 

referentes ao tema. 

2.2   COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico sobre o assunto, a pesquisa 

contemplou a coleta de dados por meio dos seguintes meios: coleta de dados 

baseada no manual do Ministério da Defesa 33-M-08 – Manual de Operações de 

Evacuação de não Combatentes, Plano Operacional da Operação Acolhida e 

questionário (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013). 

2.2.1 Coleta de dados baseada no MD33-M-08/Plano de Operacional da Operação 

Acolhida 

Nesta coleta de dados, foram analisadas as estruturas previstas no Manual 

MD33-M-08, o qual foi utilizado como base para montagem das bases humanitárias 

em Roraima, assim como as estruturas montadas inicialmente na Base de 

Pacaraima – RR, tendo como amparo o Plano Operacional da Operação Acolhida, 

com o intuito de analisar os módulos básicos e iniciais necessários para acolher os 

refugiados de países vizinhos na região fronteiriça do Brasil. 

 

2.2.1.1 Manual MD33-M-08 – Operações de Evacuação de não Combatentes  

Estrutura prevista pelo manual MD33-08, para evacuação de não- 

combatentes: 

1) Centro de Controle de Evacuados (CCE) 

 O CCE conduz o processo de acolhimento dos evacuados oriundos da Área 

de Reunião de Evacuados. O dimensionamento e a composição do CCE dependem 

da quantidade de evacuados, do prazo, do ambiente operacional e da localização. O 

CCE deve prover abrigo e segurança, além de toda infraestrutura logística 

relacionada ao processamento dos evacuados. Para isso, é constituído dos 

seguintes setores: 



a) Setor de Bagagem, sendo este responsável pelas ações necessárias à 

identificação, verificação e triagem das bagagens, e constituído por: 

 Posto de recepção de bagagem; 

 Posto de bagagem suspeita; 

 Posto de destruição de bagagem; 

 Posto de embarque/Estiva de bagagem. 

b) Posto de saúde inicial, onde atua a Unidade de Saúde, responsável por 

inspecionar os evacuados com relação às condições sanitárias, portadores de 

doenças infecto-contagiosas ou vítimas de contaminação química, biológica e 

nuclear.  

c) Setor de evacuados, local onde os evacuados são concentrados e 

submetidos à seleção e triagem. Poderão ser encaminhados para entrevista e 

interrogatório, e ao final recebem as informações sobre informações julgadas 

necessárias, sendo constituído por: 

 Posto de concentração, seleção e triagem; 

 Posto de entrevista e interrogatório; 

 Posto de espera; 

 Posto de processamento; 

 Posto de concentração final. 

d) Posto de saúde principal, que é organizado em compartimentos que 

possibilitem o atendimento emergencial aos evacuados, sendo também responsável 

por isolar os evacuados portadores de doenças infecto-contagiosas, realizar 

inspeções de saúde em homens e mulheres separadamente e planejar o emprego 

da saúde no CCE. 

e) Setor de embarque, onde são estabelecidos um local e os pontos de 

embarque para a evacuação dos não combatentes, sendo composto por: 

 Local de embarque; 

 Pontos de embarque. 

f) Setor de transportes, onde acontece todo o planejamento e coordenação 

sobre a utilização das viaturas no CCE. 

g) Setor de Comando, que possui a responsabilidade de controlar e 

coordenar todas as ações do Centro de Controle de Evacuados (CCE), formado por: 

 Posto de Comando (PC); 

 Posto de atendimento personalizado 



h) Posto de recusa, que possui a tarefa de receber do Posto de entrevista e 

interrogatório as pessoas que não satisfaçam os pressupostos para permanecer no 

CCE, realizando assim sua retirada, preferencialmente encaminhando-as às 

autoridades locais.  

i) Área de descontaminação e isolamento, para onde são encaminhados os 

evacuados com problemas de contaminação por agentes químicos, biológicos ou 

nucleares. Além disso, é realizada a descontaminação e realocação destes 

evacuados de acordo com o êxito do procedimento. 

 

2.2.1.2 Plano Operacional da Operação Acolhida 

Utilizando como base o Plano Operacional da Operação Acolhida, estão 

ilustradas abaixo as estruturas previstas para montagem da base de acolhimento 

dos refugiados venezuelanos em Pacaraima-RR. 

 

 Posto de recepção e identificação, com a tarefa de realizar o controle do fluxo 

imigratório e controlar também a entrada de brasileiros ou estrangeiros em 

situação de vulnerabilidade, oriundos da Venezuela. 

  

Figura 3 – Croqui do Posto de Recepção e Identificação 

 

    Fonte: Plano Operacional-Op Acolhida. 

 



 Posto de triagem, que tem por missão informar, entrevistar, emitir 

documentos, realocar e prestar apoio às pessoas em situação de 

vulnerabilidade, decorrente da crise humanitária, sendo dividido nas seguintes 

seções: 

1. Área de informação 

2. Área de revista 

3. Área de espera inicial 

4. Área de apoio 

5. Área de triagem 

6. Área de espera 

 

Figura 4 – Croqui do Posto de Triagem 

 

          Fonte: Plano Operacional - Op Acolhida 

 

 Posto de atendimento avançado, cujo propósito é de prestar o atendimento 

emergencial aos militares empregados na missão de acolhimento e às 

pessoas em situação de vulnerabilidade. Cabe a este setor ainda a execução 



da triagem e imunização dos refugiados, com a finalidade de evitar ocorrência 

de enfermidades já erradicadas no Brasil, além da realização de exames 

laboratoriais e outras atividades voltadas à saúde.  

 

Figura 5 – Croqui do Posto de Atendimento Avançado 

 

  Fonte: Plano Operacional - Op Acolhida 

 

 Área de apoio, que visa apoiar militares e civis da Força-Tarefa Logística 

Humanitária. 

 

Figura 6 – Área de apoio em Pacaraima 

 

  Fonte: Plano Operacional - Op Acolhida 



2.2.2 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de militares que 

participaram da Operação de Evacuação de Não-Combatentes – “Acolhida”, na Base 

de Pacaraima – RR, no escopo de 3º sargento a coronel. O estudo foi mais 

amplamente divulgado e executado com oficiais e sargentos em geral. 

Dessa forma, utilizando-se dados obtidos nos relatórios das operações e em 

consultas ao Comando da Base de Apoio Logístico do Exército, bem como aos 

documentos da Operação, a população a ser estudada foi estimada em 40 militares. 

A fim de conquistar uma maior confiabilidade das induções realizadas, buscou-se 

atingir uma amostra significativa, utilizando como parâmetros o nível de confiança 

igual a 90% e erro amostral de 10%. Nesse sentido, a amostra dimensionada como 

ideal (nideal) foi de 36. 

A amostra foi selecionada em diferentes Organizações Militares, a fim de que 

não houvesse interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios 

específicos. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta 

(pessoalmente) ou indireta (correspondência ou e-mail) para 80 militares que 

atendiam os requisitos. Entretanto, devido a diversos fatores, somente 40 respostas 

foram obtidas (90% de nideal), não havendo necessidade de invalidar nenhuma por 

preenchimento incorreto ou incompleto. 

A partir do nideal (36), depreende-se que o tamanho amostral obtido (n=36) foi 

inferior ao desejado para o tamanho populacional dos potenciais integrantes da 

amostra. No entanto, não inviabiliza e tampouco reduz a relevância desta pesquisa, 

haja vista a especialização da amostra. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Num ambiente cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, problemas 

militares inéditos são rotina de planejamento dos Estados-Maiores dos Comandos 

Militares desdobrados. A situação política no país coirmão, Venezuela, trouxe ao 

Brasil um desafio inédito em sua história contemporânea, particularmente no 

emprego das Forças Armadas, uma operação de caráter humanitário em solo 

nacional. 

 No ano de 2014, na cidade de Tabatinga - AM, já visualizando o que viria a 

seguir no estado de Roraima – RR, o Exército conduziu uma operação de vulto 

internacional, denominada AMAZONLOG, tudo com o objetivo de preparar-se para o 



que estava se desenhando no cenário internacional. Apesar desta preparação 

oportuna, que balizou de forma prática a execução da Operação Acolhida, a 

avaliação a que se propôs este trabalho tem o objetivo de verificar a eficiência do 

que foi desdobrado sob a ótica do capital humano empregado. Construiu-se a 

pesquisa em avaliar as estruturas sob quatro critérios fundamentais: essencial e 

existente, essencial e não existente; além de seus antagônicos, desnecessário e 

existente e desnecessário e não existente. 

 Para a organização destes resultados, buscou-se delimitar dois grupos de 

pesquisa:  

1. Militares que participaram da Operação Acolhida nos anos de sua 

implantação; 

2. Militares que estão participando da Operação Acolhida no corrente ano. 

3.1 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO  

Nesta pesquisa qualitativa, o objetivo foi avaliar as estruturas desdobradas 

sob a ótica daqueles que a utilizaram. Desta forma, 10 (dez) perguntas balizaram 

nossa avaliação, orbitando nos seguintes postos: Recepção e Identificação; 

Triagem; Atendimento Avançado; Apoio; Bagagem; Entrevista e Interrogatório; 

Transporte; e  Descontaminação e Isolamento. Assim sendo, foram obtidas as 

seguintes avaliações, que passaremos a escrutinar por estrutura: 

3.1.1 Posto/Graduação 

Figura 7 – Gráfico ilustrativo da estrutura de posto/graduação 

 

                                                        

 



Pode-se concluir parcialmente que 50% da amostra está no universo de 

Capitães, e cerca de 10% na faixa de 1º Tenente, Tenente-Coronel e Major. Os 

postos de 3º e 2º Sargento, Subtenente e 2º Tenente compreendem uma faixa de 

5% da amostra obtida. 

3.1.2 Estrutura da Base de Pacaraima 

  

De forma geral, na sua concepção, com qual menção o senhor avaliaria a 

estrutura montada na Base de Pacaraima – RR, para execução da Operação 

Acolhida? 

 

Figura 8 – Avaliação da estrutura da Base de Pacaraima 

 

                                                

Pode-se concluir parcialmente que 55% avalia a estrutura como “Excelente”, 

25% como “Muito Bom”, 15% como “Bom” e apenas 5% como regular. De forma 

geral, podemos perceber que a estrutura desdobrada atende quase que plenamente 

seus objetivos pela ótica dos militares que trabalharam na Operação. Logo, conclui-

se que o planejamento anterior e a atual execução estão em consonância com a 

doutrina militar terrestre sobre o tema e esta está atualizada.  

 

3.1.3 Estruturas desdobradas na Base de Pacaraima 

Nesta seção da pesquisa, foram avaliadas as estruturas desdobradas na 

Base de Pacaraima – RR, e orientou-se os avaliadores a adotarem os seguinte 

critérios: 

“As estruturas abaixo discriminadas foram montadas em Pacaraima - RR para a 

Operação ACOLHIDA. Pela sua experiência, classifique, numa escala que "0" é sem 



importância alguma, e "10", extremamente importante, a existência  destas na 

COMPOSIÇÃO INICIAL de uma operação similar.” 

  

3.1.3.1 Para o Posto de Recepção e Identificação: 

Figura 9 – Gráfico ilustrativo da estrutura do posto de recepção e identificação 

 

 

Pode-se concluir que 45% avalia o Posto de Recepção e Identificação 

desdobrado com uma nota equivalente a “10”, numa escala de “0 a 10”. Para 25% a 

avaliação foi de “9” na mesma escala, e para 20% de “8”. Por fim, 10% apontaram 

nota “7” no mesmo critério de avaliação. Segundo estas informações, a estrutura 

Posto de Recepção e Identificação está, de forma geral, muito bem avaliada, e 

assim sendo, adequada à missão a que se propõe.  

 

3.1.3. 2 Para o Posto de Triagem:  

Figura 10 – Gráfico ilustrativo da estrutura do posto de triagem 

 

 



Pode-se concluir que 30% avalia o Posto de Triagem desdobrado com uma 

nota de “10”, numa escala de “0 a 10”. Para 35%, a avaliação foi de “9” na mesma 

escala. Para 20% de “8”, e 10% apontaram nota “7” no mesmo critério de avaliação. 

Por fim, para 5% a avaliação é de “5”. De acordo com estas informações, a estrutura 

Posto de Triagem está, de forma geral, muito bem avaliada, e assim sendo, 

adequada à missão a que se propõe.  

3.1.3.2 Para o Posto de Atendimento Avançado: 

Figura 11 – Gráfico ilustrativo da estrutura do posto de atendimento avançado 

 

  

Pode-se concluir que 60% avalia o Posto de Atendimento Avançado 

desdobrado com nota “10” considerando uma escala de “0 a 10”. Para 10% a 

avaliação foi de “9” na mesma escala. Para 15% de “8”, e 10% apontaram nota “7” 

no mesmo critério de avaliação. E para 5%, a avaliação é de “5”. Segundo estas 

informações, a estrutura Posto de Atendimento Avançado está, de forma geral, muito 

bem avaliada, e assim sendo, adequada à missão a que se propõe. 

3.1.3.3 Para a Área de Apoio: 

Figura 12 – Gráfico ilustrativo da estrutura da área de apoio 

 



Pode-se concluir que 45% avalia a Área de Apoio com uma nota de “10”, 

numa escala de “0 a 10”, e para 15% a avaliação foi de “9” na mesma escala. 30% 

consideraram nota “8”, e para 5% a avaliação é de “5” ou “7”. Segundo estas 

informações, a estrutura Área de Apoio está, de forma geral, muito bem avaliada, e 

assim sendo, adequada à missão a que se propõe. 

 

3.1.4 Estruturas previstas no Manual  MD33-M-08  

Nesta seção da pesquisa, foram avaliadas as estruturas previstas no Manual 

MD33-M-08 (Evacuação de Não Combatentes). Entretanto, estas não foram 

desdobradas na Operação Acolhida. Novamente, orientou-se os avaliadores a 

adotarem os seguinte critérios: 

 

“As estruturas abaixo discriminadas estão previstas no Manual MD33-M-08 para 

uma Operação de Evacuação de Não Combatentes, entretanto não foram 

desdobradas na Operação ACOLHIDA. Pela sua experiência na Operação Acolhida, 

classifique, numa escala que "0" é sem importância alguma, e "10", extremamente 

importante, a existência  destas na COMPOSIÇÃO INICIAL de uma operação 

similar.” 

3.1.4.1 Para o Setor de Bagagem: 

Figura 13 – Gráfico ilustrativo da estrutura do setor de bagagem 

 

Pode-se concluir que 20% avalia ser “extremamente importante” ter 

desdobrado o Setor de Bagagem. Para 30%, a avaliação foi de “9” na mesma 

escala. Também para 30% de “8”, e para 10% a avaliação é de “7”. As avaliações 

com nota “6” e “5”, foram designadas por 5% dos avaliadores, respectivamente. 



Segundo estas informações, faz-se necessário o desdobramento da estrutura do 

Setor de Bagagem na Operação Acolhida.  

 

3.1.4.2 Para o Posto de Entrevista e Interrogatório: 

  

Figura 14 – Gráfico referente ao posto de entrevista e interrogatório 

 

Pode-se concluir que 45% avalia ser “extremamente importante” ter 

desdobrado o Posto de Entrevista e Interrogatório. Para 10%, a avaliação foi de “8” 

na mesma escala, assim como para 35% de “7”. As avaliações com nota “6”¨e “5”, 

foram designadas por 5% dos avaliadores, respectivamente. De acordo com estas 

informações, torna-se necessário o desdobramento da estrutura referente ao Posto 

de Entrevista e Interrogatório na Operação Acolhida. 

3.1.4.3 Para o Setor de Transporte: 

 

Figura 15 – Gráfico ilustrativo da estrutura do setor de transporte 

 

 



Pode-se concluir que 25% avalia ser “extremamente importante” ter 

desdobrado o Setor de Transporte. Para 10%, a avaliação recebeu nota “9” na 

mesma escala, e para 35%, “8”. As avaliações com nota “7” e “5” foram relevantes 

para 15% e 10% dos avaliadores, respectivamente. Apenas 5% da amostra 

avaliaram com nota “1”, ou seja, aproximando no nível “sem importância alguma”. 

Segundo estas informações, entende-se que é necessário o desdobramento da 

estrutura Setor de Transporte na Operação Acolhida. 

3.1.4.4 Para a Área de Descontaminação e Isolamento 

 

Figura 16 – Gráfico referente à área de descontaminação e isolamento 

 

                                                   

Pode-se concluir que 30% avalia ser “extremamente importante” ter 

desdobrado a Área de Descontaminação e Isolamento. Para 10%, a avaliação foi de 

“9” na mesma escala, e 35% concedeu nota “8”. As avaliações com nota “7” e “6” 

foram relevantes para 10% dos avaliadores. Apenas 5% da amostra avaliaram com 

nota “5”. Portanto, segundo estas informações, afirma-se que é necessário o 

desdobramento da estrutura Área de Descontaminação e Isolamento na Operação 

Acolhida. 

4. CONCLUSÃO 

Desta forma, pode-se concluir de acordo com a pesquisa realizada que as 

estruturas descritas abaixo são necessárias para futuras operações de cunho 

humanitário, assim como ilustrado no croqui como módulo básico para operações 

humanitárias na faixa de fronteira: 



a) Posto de recepção e identificação; 

b) Posto de triagem; 

c) Posto de atendimento avançado; 

d) Área de apoio; 

e) Setor de bagagem; 

f) Posto de entrevista e interrogatório; 

g) Setor de transporte; 

h) Área de descontaminação e isolamento. 

Essas estruturas serão ilustradas a seguir juntamente com o fluxo de entrada 

de refugiados no Brasil, de forma a exemplificar uma estrutura modular mínima para 

futuras operações de cunho humanitário na Faixa de fronteira: 

Figura 17 – Croqui para operações humanitárias 

 

Fonte: O autor (2019) 
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ANEXO A: Solução Prática 

 A presente pesquisa concluiu que para operações de cunho humanitário como 

a Operação Acolhida, envolvendo países vizinhos, requerem uma preparação prévia, 

porém as crises humanitárias que geram um grande fluxo migratório, como 

acontecido em Pacaraima em 2018, nem sempre podem ser previstas. Com isso, 

pode-se concluir a grande aplicabilidade da criação de modulo estrutural mínimo 

para operações humanitárias na Faixa de fronteira, de maneira atender com rapidez 

e eficácia refugiados em situação de vulnerabilidade em seus países. 

 Para que a capacidade de apoio às operações citadas seja ampliada é 

importante que: 

 - Exista um preparo contínuo de militares para operações de caráter 

humanitário. 

 - Seja previsto uma estrutura modular mínima para desdobramentos imediatos 

na Faixa de fronteira continental, com as seguintes estruturas: 

- Posto de recepção e identificação; 

- Posto de triagem; 

- Posto de atendimento avançado; 

- Área de apoio; 

- Setor de bagagem; 

- Posto de entrevista e interrogatório; 

- Setor de transporte; e 

- Área de descontaminação e isolamento 

 - A confecção de relatórios é primordial para que não haja interrupção do ciclo 

de produção do conhecimento, portanto, deve ser obrigatório. 

 - O ambiente de operações deve ser observado detalhadamente nos seus 

diversos aspectos, dando prioridade aos aspectos humano, cultural, estrutural, 

social, econômico e político. 


