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RESUMO 
Da teoria à prática, o estilo chavista de governar, baseado em políticas sociais “paternalistas” e forte 
presença estatal na economia, fracassou. Decorridos vinte anos de regime bolivariano, a Venezuela 
encontra-se numa crise política, social e econômica que parece não ter fim. O presente trabalho tem 
por objetivo a caracterização dos reflexos da crise venezuelana para o Brasil, especialmente em relação 
a crise humanitária que assola o Estado de Roraima e como o Exército Brasileiro assumiu o papel de 
protagonismo frente ao ineditismo dos acontecimentos. O reflexo direto da crise venezuelana, para o 
Brasil, foi o aumento de refugiados adentrando em território nacional pela fronteira de Roraima, que 
causaram impactos negativos no sistema de saúde, educação e segurança. Com a intensificação do 
fluxo migratório, o governo federal reconhece a situação de vulnerabilidade regional, criando assim, o 
Comitê Federal de Assistência Emergencial. Sendo o Ministério da Defesa o responsável pela 
secretária-executiva do mesmo. Neste contexto, as Forças Armadas do Brasil recebem a missão de 
proceder a Operação Acolhida, através da Força-Tarefa Logística Humanitária Roraima, para 
coordenar as ações que visam organizar o acolhimento dos refugiados e proceder a interiorização dos 
imigrantes, para que desta forma, estas pessoas que chegam em busca de recomeçar suas vidas no 
Brasil, possam ser inseridas nos mercados de trabalho dos diversos estados da federação. Importante 
ressaltar que o Exército Brasileiro, mesmo diante dos desafios inéditos da missão vem executando um 
trabalho de visível relevância. 
 
Palavras-chave: Roraima. Crise na Venezuela. Reflexos para o Brasil. Papel do Exército Brasileiro. 
Fluxo Migratório. Op. Acolhida. 
 
ABSTRACT 
From theory to practice, the Chavista style of government, based on "patronising" social policies and a 
strong state presence in the economy, has failed. After twenty years of Bolivarian regime, Venezuela is 
in a political, social and economic crisis that seems endless. This paper aims to characterize the 
reflections of the Venezuelan crisis for Brazil, especially in relation to the humanitarian crisis that is 
devastating the State of Roraima and how the Brazilian Army assumed the leading role towards the 
unprecedented events. The direct reflection of the Venezuelan crisis, for Brazil, was the increase of 
refugees entering the national territory through the Roraima border, which caused negative impacts on 
the health system, education and security. With the intensification of the migratory flow, the federal 
government recognizes the situation of regional vulnerability, thus creating the Federal Committee for 
Emergency Assistance. The Ministry of Defense is responsible for its executive secretary. In this context, 
the Brazilian Armed Forces receive the mission of carrying out the Operation Acolhida, through the 
Roraima Humanitarian Logistic Task Force, to coordinate the actions aimed at organizing the reception 
of refugees and the relocation of immigrants, so that these people who arrive in search of a new 
beginning in Brazil can be inserted in the labor markets of the various states of the federation. It is 
important to highlight that the Brazilian Army, even facing the unprecedented challenges of the mission, 
has been performing a work of visible relevance. 
 
Keywords: Roraima. Crisis in Venezuela. Reflections for Brazil. Role of the Brazilian Army. Migratory 
Flow. Op.Acolhida. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, o Estado Brasileiro, tem se deparado com uma questão noticiada 

nos últimos anos em todo o Mundo, os fluxos migratórios desorganizados. Algo 

incomum quando se fala em América do Sul. No entanto no caso do Brasil, observa-

se que a partir de 2014, em virtude da crise econômica, política e social da Venezuela, 

milhares de venezuelanos em busca de melhores condições de vida, começaram a 

sair de sua pátria em direção a outros países do mundo, e tendo em vista a 

proximidade geográfica, o principal destino dos venezuelanos (com menos recursos 

financeiros) é a América do Sul. Essa situação tem criado uma crise sem precedentes 

para a fronteira Brasileira (OLIVEIRA, 2018). 

Ao abordarmos o assunto, imigrantes venezuelanos entrando em território 

nacional, observa-se que: 

O Brasil sempre recebeu imigrantes em diversas fases de sua história. 
Porém, é inédito o que está ocorrendo na fronteira com a Venezuela. A 
quantidade e as condições dos refugiados venezuelanos que estão 
adentrando no País, bem como a pressão internacional da ONU no sentido 
de se dar refúgio aos imigrantes, influenciaram no sentido de o Governo 
brasileiro mudar as normas internas de imigração vigentes, facilitando 
sobremaneira a recepção e o amparo aos imigrantes (SOUSA, 2018, p. 29). 

A crise venezuelana foi formulada em um contexto complexo de interrelação de 

vários fatores, como a alta dependência da importação de bens, a queda do preço do 

petróleo, sua maior fonte de divisas, e o controle estatal de produção e distribuição de 

produtos básicos. Todos esses fatores somados ocasionaram a inoperância do 

governo local, levando o país a uma profunda recessão econômica que refletiu nas 

demais áreas governamentais. Quando situações como esta acontecem, emergências 

humanitárias surgem como consequências inevitáveis (OLIVEIRA, 2017). 

Hugo Chávez, líder popular e carismático, como governante tomou uma série de 

decisões que se mostraram equivocadas sobre o ponto de vista econômico, mas 

contava com amplo apoio popular. Pois contava com a simpatia do povo, quer seja 

por sua origem humilde, quer seja por adotar uma política assistencialista aos mais 

pobres. E principalmente por haver cooptado a alta cúpula das forças armadas, fruto 

da distribuição de altos cargos nas empresas nacionalizadas. Mas, com sua morte em 

março de 2013, a crise da Venezuela, do ponto de vista político, social e econômico, 

eclodiu com grande intensidade nas mãos de seu vice-presidente Nicolás Maduro. 

Implicando consequências para além das “fronteiras bolivarianas” (SOUSA, 2018). 

O governo atual, de Nicolás Maduro, encontra-se em sérias dificuldades para 
conduzir o país diante da crise. Ele não possui a liderança e a capacidade de 
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aglutinação das forças que Chávez possuía, as taxas de inflação são as mais 
altas do mundo, e até sua principal sustentação - o apoio militar - dá sinais 
de esgotamento diante da crise (SOUSA, 2018, p. 14). 

Observa-se hoje uma Venezuela combalida, em um conturbado momento 

político, com uma grande desordem interna, com uma economia em queda livre, 

escassez generalizada de produtos, com uma violência urbana crescente e 

desenfreada, levando o país à beira do colapso. A oposição culpa o modelo socialista 

pela atual crise. Já Maduro atribui à queda dos preços do petróleo e a "guerra 

econômica" de empresários de direita para desestabilizar seu governo. É com esse 

argumento que ele declarou estado de emergência no país, o que causou uma série 

de reflexos para seus vizinhos da América do Sul, conforme será observado. 

O Brasil, vizinho com dimensões continentais, tem uma larga faixa de fronteira 

com mais de 15 mil Km. Na Região de Pacaraima é aonde ocorre a entrada da maioria 

dos venezuelanos, que após adentrarem em território nacional deslocam-se para Boa 

Vista. No entanto, o estado não estava preparado para lidar com este processo de 

migração desorganizado, o que se refletiu no colapso social, com diversas pessoas 

nas ruas pedindo dinheiro, violência, prostituição e uma série de mazelas sociais para 

os habitantes destas regiões. O Governo de Roraima, incapaz de lidar com tal 

situação, solicitou apoio ao Governo Federal (OLIVEIRA, 2018). 

Um dos reflexos mais negativos da crise em pauta e que interferem nos 
países fronteiriços, principalmente Colômbia e Brasil, é o aumento 
significativo de venezuelanos que fogem da fome e da violência. Milhares de 
pessoas, grande parte sem recursos, atravessam as fronteiras em busca de 
proteção, saúde e alimento. No Estado de Roraima, a situação chegou a tal 
ponto que extrapolou sua capacidade de atender, com dignidade, os 
refugiados. Os reflexos negativos nas áreas de saúde, educação e segurança 
pública motivaram o Governo federal brasileiro a adotar medidas para 
resolver a situação, fato inédito na história do Brasil (SOUSA, 2018, p. 15). 

O governo do Brasil reconheceu a situação de vulnerabilidade, provocado pela 

crise na Venezuela, tendo como consequência o crescente aumento do fluxo 

migratório para Roraima, em 15 de fevereiro de 2018, e criou um Comitê Federal de 

Assistência Emergencial. 

O Ministério da Defesa assumiu a secretária-executiva do Comitê e 

consequentemente, as Forças Armadas do Brasil, em coordenação com a 

Organização das Nações Unidas (ONU), órgãos de segurança pública, agências 

governamentais, organizações não governamentais, entidades religiosas e 

filantrópicas, buscam realizar ações de cunho humanitário, ao acolher os 

venezuelanos em fuga, que ingressam no Brasil (OLIVEIRA, 2018). 

[...] Leis de apoio ao imigrante foram criadas, e, enquanto este trabalho é 
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desenvolvido, encontra-se em curso no Estado de Roraima uma grande ação 
do Governo federal para fazer frente ao problema. Neste contexto, cabe 
destacar o protagonismo da Força Terrestre, que recebeu a missão de 
coordenar as ações de acolhimento naquela região fronteiriça. No 
desenvolver do trabalho, apontam-se, no cômputo das ações estratégicas a 
serem adotadas pelo Governo federal frente à crise, as estabelecidas pelo 
Exército Brasileiro para proporcionar uma resposta mais rápida e eficaz em 
situações semelhantes. A preocupação é justificada pela tendência de 
agravamento da situação, principalmente se for considerada a possibilidade 
de evolução da crise para uma guerra civil (SOUSA, 2018, p. 15). 

Em paralelo as demandas de ajuda humanitária, devido ao aumento do fluxo 

fronteiriço e ciente do vazio demográfico da região, o governo brasileiro também sentiu 

a necessidade de incrementar a presença de tropas na fronteira Brasil-Venezuela, 

principalmente na região do Município de Pacaraima. 

O Exército Brasileiro (EB), Força Armada responsável pela proteção da porção 

terrestre do território nacional, possui como missões: contribuir para a garantia da 

soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando 

os interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar 

social. Para isso, prepara a Força Terrestre, mantendo-a em permanente estado de 

prontidão. 

Este permanente estado de prontidão que está explícito na missão de Exército 

é estar com suas tropas prontas para atuar em qualquer local do território nacional a 

qualquer momento que se fizer necessário. Sendo assim os homens deverão estar 

devidamente adestrados e capacitados e o seu material deverá estar em plenas 

condições de ser utilizado na defesa da faixa de fronteira brasileira. No entanto, nunca 

havia ocorrido uma operação em um contexto de crise humanitária em território 

nacional.   

Sendo assim este tema é corrente e ganha cada vez mais repercussão na mídia 

mundial e brasileira, devido ao o contexto de crise humanitária regional, o fluxo 

migratório sem precedentes na fronteira entre Brasil e Venezuela e principalmente 

como vem se dando a atuação do EB para lidar com esta situação inédita. 

1.1 PROBLEMA 

Toda instabilidade que ocorre na América do Sul certamente tem repercussão 

no Brasil, já que este é o principal país da região. Sendo assim, o crescente fluxo de 

venezuelanos em território nacional, sem que haja a curto prazo a previsão de 

mudança neste panorama, tem reflexo não só na região de fronteira, mas em toda 

sistemática de defesa nacional. 
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O vazio demográfico nas faixas de fronteira, sendo a região de Pacaraima um 

exemplo, fragilizam a capacidade de atuação do estado nestas localidades. Sem o 

estado, o Exército, tem como missão constitucional a defesa da soberania e dos 

interesses nacionais e acabou sendo demandado para atuar na organização da 

situação. 

Assim, é oportuno problematizar a questão: A atuação do Exército Brasileiro tem 

se mostrado eficaz no que diz respeito a organizar a entrada de imigrantes 

venezuelanos na Região de Boa Vista, melhorando sua acolhida no Brasil? 

1.2 OBJETIVOS 

Compreender a atuação do Estado Brasileiro através de suas Forças Armadas, 

frente a crise migratória dos venezuelanos. Buscando entender as dificuldades 

impostas ao Estado de Roraima com a chegada de milhares de pessoas com 

necessidades na área de saúde, alimentos, abrigos, segurança etc. O presente estudo 

pretende analisar o que vem ocorrendo; e em qual contexto o Exército Brasileiro 

recebeu a missão de atuar para restabelecer o controle e a normalidade na região. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Identificar os impactos migratórios venezuelanos para o estado de Roraima 

com a chegada dos venezuelanos; 

b) Entender a organização do Estado Brasileiro, frente a intensificação do 

número de imigrantes Venezuelanos no estado de Roraima; 

c) Entender a doutrina militar brasileira que trata sobre Crise Humanitária; e   

d) Analisar como o Exército Brasileiro se organizou para cumprir a missão de 

acolhimento dos refugiados venezuelanos, através da Operação Acolhida. 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

O Brasil por possuir dimensões continentais não consegue manter um controle 

eficaz em toda sua faixa de fronteiras, isto reflete-se em uma série de crimes 

transfronteiriços que causam prejuízos em todo território nacional. Como a entrada de 

armas, tráfico de drogas, descaminho etc. Atualmente, a crise na Venezuela, causa 

uma instabilidade em toda região e tem representado um desafio para o Estado de 

Roraima, que não estava preparado para receber tantos imigrantes. 
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Fruto da incapacidade por parte do Governo local em gerir as demandas dos 

refugiados, o Exército Brasileiro em 15 de fevereiro de 2018, recebeu a incumbência 

de pela 1ª vez em sua história atuar em uma missão de refugiados em um provável 

contexto de crise humanitária, em território nacional. É neste ambiente de instabilidade 

e incertezas vivenciadas no estado de Roraima, em que foi necessário o apoio do 

Governo Federal, que será possível analisar como o Exército tem buscado cumprir 

suas atribuições de garantir estabilidade na região. 

Esse trabalho adquire relevância, uma vez que aborda os reflexos da crise 

venezuelana para o Brasil, permitindo o detalhamento e aumento do conhecimento 

relativo ao assunto. 

Por último, cabe ressaltar a necessidade do estudo, por considerar que as 

publicações relativas ao tema são escassas, em que pese o assunto ser de relevância 

para o Brasil e também para a América do Sul como um todo, servindo assim para 

contribuir no somatório das pesquisas alinhadas às ideias teóricas de outros 

pesquisadores do tema. 

2 METODOLOGIA 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica que versa sobre a o papel 

do Exército Brasileiro frente a crise humanitária venezuelana e seus reflexos na 

fronteira brasileira, alinhando-se, assim, a outras pesquisas existentes e que são 

pertinentes ao tema proposto, e que servirão de base para a realização de outros 

estudos científicos na área. 

Para alcançar os objetivos propostos, decidiu-se, a partir do referencial teórico 

adotado, desenvolver uma análise que possibilite apontar as implicações da crise para 

o Brasil, principalmente para o Estado de Boa Vista, também o papel do Brasil como 

maior potência regional e principalmente analisar a fundamental atuação do Exército 

frente a toda esta situação de crise. 

Quanto à forma de abordagem do problema, esta investigação científica trata-se 

de uma pesquisa qualitativa, que dispensa o uso de métodos e técnicas estatísticas, 

bem como busca coletar dados já disponíveis em fontes. Não requerendo o uso de 

métodos e técnicas estatísticas (MINAYO, 2004). 

Assim sendo, a presente pesquisa é também do tipo bibliográfica e documental, 

porque é a que mais se adapta para o cumprimento dos objetivos propostos neste 

trabalho, pois foram elaboradas a partir de fontes documentais de instituições 

nacionais, de manuais, trabalhos científicos, artigos científicos, artigos digitais, livros 
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e revistas. Estes últimos publicados por autores de reconhecida familiaridade com os 

assuntos relacionados ao tema. 

O delineamento da pesquisa contempla as fases de levantamento e seleção de 

bibliografia, coleta de dados, crítica, leitura analítica, fichamento das fontes, 

argumentação e discussão dos resultados. 

Este estudo servirá de aporte para constatar a situação de crise humanitária que 

se encontram o venezuelanos que adentram em território brasileiro e os reflexos do 

elevado fluxo migratório para o Brasil principalmente para o estado de Boa Vista, que 

não vem conseguindo lidar com as mazelas sociais causadas por um número de 

pessoas superior aquelas que poderiam ser apoiadas pelo Estado.  

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

A base para elaboração da revisão da literatura são publicações que possuem 

como tema as seguintes ideias-chave, as quais serão pesquisadas: 

Política de Defesa Nacional na fronteira; papel das Forças Armadas na defesa 

da soberania nacional na faixa de fronteira; crise humanitária; a crise na Venezuela; 

consequências do aumento de imigrantes em Roraima e Operação Acolhida. 

Os objetivos do presente trabalho se baseiam na instabilidade causada na 

fronteira brasileira tendo em vista a crise que está ocorrendo na Venezuela, fato que 

se apresenta como fator de preocupação nacional e a atuação do Exército Brasileiro 

frente à entrada de forma desorganizada e sem controle de diversos refugiados em 

território nacional, em busca de melhores condições de vida. 

Em relação ao assunto, foi necessário explorar publicações cientificas militares 

e civis; manuais; portarias; notícias e periódicos que abordam o crescente número na 

entrada de Venezuelanos em território Nacional, o aumento da violência na Região de 

fronteira, a desestrutura local para lidar com essas pessoas e como tem sido atuação 

do Exército no acolhimento e no processo de interiorização destas pessoas, as quais 

podem ser acessados por meio do sítio do próprio Exército Brasileiro, sítios de 

pesquisa na internet, bem como sítios de trabalhos científicos das diversas escolas 

de nível superior militares e civis. 

A fim de nortear a pesquisa, as palavras-chave utilizadas foram: faixa de 

fronteira, crise humanitária, crise na Venezuela, entrada de refugiados na fronteira 

Venezuela-Brasil, Operação Acolhida e interiorização de Venezuelanos. 

Para a execução desta revisão da literatura, foram utilizados critérios para a 

delimitação da busca, são estes: 
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a. Critério de inclusão: 

- Publicações do Exército Brasileiro referentes a Política de Defesa Nacional; 

- Publicações do Exército Brasileiro referentes atuação na faixa de fronteira; 

- Publicações nacionais ou estrangeiras sobre as causas do processo de crise 

que vem assolando a República Bolivariana da Venezuela; e  

- Estudos acadêmicos sobre a atuação do Exército na Crise dos refugiados 

Venezuelanos. 

b. Critério de exclusão: 

- Publicações em que não seja possível provar sua procedência, cujo a 

informação gere dúvidas ou dualidade sobre como o Governo Venezuelano tem lidado 

com a crise (diferenças ideológicas); e 

- Estudos e legislações que tratem de outros assuntos na Área de Fronteira que 

fujam do escopo a ser abordado no presente trabalho, como SISFRON. 

3. A VENEZUELA E OS ANTECEDENTES DA CRISE HUMANITÁRIA QUE 

ASSOLA O PAÍS 

A República Bolivariana da Venezuela é o país mais setentrional da América do 

Sul, possuindo aproximadamente 916.445 Km², sendo considerado o 32º maior país 

do mundo, é constituída por uma parte continental e um grande número de pequenas 

ilhas no Mar do Caribe, com a maior parte da população vivendo na capital Caracas. 

Suas fronteiras são delimitadas ao norte pelo Mar do Caribe, a oeste com a Colômbia, 

ao sul com o Brasil e a leste com a Guiana (OLIVEIRA, 2017). 

A Venezuela tem um clima equatorial, banhado pelo mar do Caribe com imenso 

potencial turístico, possuí um solo riquíssimo em recursos minerais, o país detém uma 

das maiores jazidas de petróleo do mundo, situada nas proximidades do Lago 

Maracaibo, fato que o coloca como um dos grandes exportadores de combustíveis 

fósseis do Planeta e membro fundador da Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) (VALÉRIO, 2017). 

Mas sendo um País com tamanhas riquezas, como pôde o País chegar à beira 

da falência estatal? Basicamente ocorreu em um contexto de dependência de sua 

maior riqueza e decisões equivocadas de seus chefes políticos. 

Não se pode desconsiderar o fato de a maior reserva mundial de petróleo se 
encontrar em território venezuelano. No período do governo de Chávez, é 
importante considerar, no campo econômico, a quase total dependência do 
óleo. Esse ativo responde por 95% da pauta de exportações, tornando o país 
altamente dependente dos preços no mercado internacional. A queda do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_e_territ%C3%B3rios_por_%C3%A1rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_e_territ%C3%B3rios_por_%C3%A1rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar_do_Caribe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guiana
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preço do barril, ocasionada pelo aumento da produção norte-americana, a par 
de outros fatores, ocasionou a diminuição drástica da capacidade 
venezuelana de importação, causando, inclusive, o desabastecimento nos 
setores alimentício e farmacêutico (SOUSA, 2018, p. 13). 

A Venezuela passa por uma crise política, econômica e social, de intensidade e 

relevo sem precedentes na História do país. Esta situação se estende desde os 

últimos meses do mandato de Hugo Chávez em 2013, prosseguindo ao longo do 

mandato do atual presidente Nicolás Maduro até os dias atuais.  

A hiperinflação chegou a 2.616% na Venezuela em 2017. Desde 2012, a 
economia encolheu 35%. Mais de 82% dos venezuelanos vivem hoje abaixo 
da linha da pobreza – e três quartos da população emagreceram nos últimos 
anos quase 9 quilos por não ter o que comer. A desnutrição atingi 68% das 
crianças. Hospitais estão à mingua. Na falta de remédio, a doença grassa – 
de diabetes a hipertensão, de malária a aids. Crianças deixaram de ir à escola 
por causa da fome. A violência supera a registrada em qualquer outro país 
da região. Perseguição política, censura à corrupção, tortura, prisões 
arbitrárias, esfacelamento institucional – a Venezuela é um caso de manual 
de autodestruição (GUROVITZ, Helio. Revista Época). 

O petróleo sempre foi o tesouro dos venezuelanos, este produto corresponde a 

96% das fontes de exportação, no governo Chávez houve um aumento dos preços do 

petróleo no início de 2000 o que foi benéfico à Nação. Proporcionando ao governo 

recursos extras para investir em serviços públicos melhorando as condições 

econômicas, culturais e sociais do país. Muitos investimentos foram empreendidos a 

favor das camadas mais humildes, com viés populista, como a construção de clínicas 

médicas, distribuição de alimentos e subsídios de habitação para os mais pobres.  

No entanto, o pensamento de cunho ideológico voltado para um governo de 

esquerda, associado a incompetência administrativa por parte do Estado, fez com que 

fossem tomadas uma série de decisões econômicas equivocadas, que em longo prazo 

iriam cobrar seu preço, conforme Sousa (2018, p. 14): 

Na área econômica, Chávez buscou nacionalizar as empresas privadas. 
Setores de gás natural, telecomunicações e de eletricidade, passaram a ser 
controlados pelo Estado. O petróleo venezuelano foi nacionalizado, houve um 
aumentando consideravelmente das taxas de exploração por empresas 
estrangeiras. Os resultados destas decisões não foram nem um pouco 
positivos e contribuíram para a ampliação da crise, com consequente fuga de 
divisas do País por empresas que não se sentiam seguras com o clima 
econômico. Como consequência, houve diminuição da produção e aumento 
da corrupção em diversos escalões que controlavam esse ativo no país. 

A economia não aguentou as políticas adotadas, ao final da presidência de 

Chávez no início do ano de 2010, as ações realizadas em seu governo ao longo dos 

anos anteriores, como o controle dos preços e excesso de gastos mostraram ser 

insustentáveis, e as conquistas começaram a ser perdidas. Hugo Chávez morreu em 

2013, acometido por problemas de saúde. Nicolás Maduro, então vice-presidente, 
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assumiu o mandato interinamente. Nas eleições de 2013, foi eleito presidente. Dando 

continuidade a maioria das políticas econômicas de Chaves. Herdou, no entanto, uma 

Venezuela mergulhada em uma alta taxa de inflação, com grande escassez de bens 

e serviços e progressivo aumento do desemprego. Resultando no surgimento de 

movimentos sociais que têm como objetivo mudar a economia e modo produtivo, bem 

como o questionamento do sistema político e exigiam uma renovação democrática. 

Permeando a crise econômica, pode-se afirmar que a Venezuela está passando 

por uma profunda crise humanitária, como tem sido documentado pelos principais 

jornais do Brasil e do mundo. Já que contra o Estado existem sérias denúncias de 

violações aos direitos humanos, conforme, Valério (2017, p. 45): 

Cresceram as denúncias de violações dos direitos humanos, produzidas pelo 
aparato de repressão montado pelo Chavismo e reforçado por Maduro. O 
Ministério Público (MP) e as ONGs monitoram essa situação. O MP tem 
denunciado a morte de manifestantes, os roubos, e outras ações ilegais 
praticadas por agentes públicos. Segundo a ONG Foro Penal, o número de 
presos políticos já chegou a aproximadamente 430 pessoas. No dia 10 de 
julho, Leopoldo López, um dos mais influentes opositores presos, foi 
transferido, por motivo de saúde, da prisão para a sua casa, depois de três 
anos e cinco meses encarcerado. Ele cumpre pena por ter sido condenado a 
quase quatorze anos de prisão por incitar a violência nos protestos contra 
Maduro, em 2014, que resultaram em 43 mortos. 

A questão da Venezuela é sensível e de difícil solução, já que o governo utiliza 

a máquina pública para manipular e convencer a população, principalmente a mais 

pobre de que todos os problemas que ocorrem são fruto de conspirações 

“imperialistas”, culpando fatores externos. Mas com o tempo passando a população 

vai se cansando de ser manipulada e não tendo seus anseios atendidos, busca 

através de manifestações e de apoio aos opositores do governo uma forma de anular 

o mandato do atual presidente. Diante desse impasse, consequências desta crise 

surgem e muitas delas impactam diretamente aos países limítrofes, entre eles o Brasil, 

principalmente pela proximidade física, observa-se que: 

Difícil precisar até onde o povo suportará o desabastecimento de alimentos e 
remédios, o desemprego, a maior inflação do mundo, os altos níveis de 
violência. Quem pode, tem juntado tudo o que possui e atravessado a 
fronteira com a Colômbia ou com o Brasil, em busca de ajuda, de emprego, 
de comida e de atendimento médico (VALÉRIO, 2017, p. 51) 

Portanto, é razoável afirmar que uma ruptura institucional grave, com a 

possibilidade de guerra civil, poderá acontecer. Vários princípios que regem um 

Estado Democrático de Direito já foram feridos. A ocorrência da ruptura citada é só 

uma questão de tempo. E toda esta instabilidade local tem gerado reflexos para os 

Países vizinhos, principalmente Brasil e Colômbia.  
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4. A ATUAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO PARA LIDAR COM A CRISE 

HUMANITARIA VIVIDA PELA VENEZUELA 

Quando se observa as relações entre Brasil e Venezuela, fica claro que com a 

colonização brasileira mais voltada para o centro-sul do País, as relações entre os 

dois países sempre foram distantes. No ano de 1994, Brasil e Venezuela assinaram 

vários acordos e compromissos estratégicos no Encontro de La Guzmania. A partir 

daquele momento, as relações entre as duas nações seriam incrementadas e 

motivadas pela aproximação ideológica, principalmente após a ascensão do PT ao 

governo brasileiro. Essas relações só arrefeceriam após o processo de impeachment 

da presidente Dilma e a assunção do governo Temer. Este buscou distanciamento 

das tensões que ocorriam no País vizinho, principalmente por diferenças ideológicas, 

algo que permanece até os dias atuais com o Presidente Bolsonaro (SOUSA, 2018). 

É possível observar que os reflexos da crise para o Brasil apresentam-se em 

diversas áreas, mas são nos campos econômico e social que mais facilmente são 

medidos. No campo social, que é o escopo deste trabalho. Um aspecto importante a 

ser considerado, no fenômeno dos refugiados, é o fato de ele já estar ocorrendo há 

algum tempo, porém com destinos para diversos outros países. É perceptível que a 

massa de venezuelanos que estão entrando no Brasil é de uma camada social e 

econômica que não lhe permite se dirigir a outros locais do mundo. 

O Brasil não estava entre as opções dos Venezuelanos que procuravam países 

com o IDH mais alto ou países com o mesmo idioma materno. Entretanto, após quase 

duas décadas de saídas constantes de uma elite provida de capital financeiro e 

intelectual (que possibilita maior empregabilidade e absorção), a atual geração de 

migrantes é composta em parte por pessoas com baixa capacitação formal e poucos 

recursos. Ambos fatores limitam as alternativas de mobilidade deste grupo (VALÉRIO, 

2017). 

Algumas definições são importantes na busca do entendimento do que vem 

ocorrendo com as pessoas que adentram em território nacional:  

Segundo o dicionário da Língua Portuguesa, migração é o processo de 
entrada e de saída, respectivamente de imigração ou de emigração, de uma 
pessoa ou de um grupo de pessoas que, geralmente, desejam uma vida 
melhor. Esse processo ocorre de um país para outro ou de uma região para 
outra (VALÉRIO, 2017, p. 71). 

Já a Convenção de 1951 que trata do Estatuto dos Refugiados observa-se que: 

[...] refugiados são aqueles que se encontram fora do seu país devido a 
fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, 
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opinião política ou participação em grupos sociais, e que não possam (ou não 
queiram) voltar para casa. O Brasil é parte da Convenção Internacional sobre 
o Estatuto dos Refugiados de 1951 e do Protocolo de 1967, além de integrar 
o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) desde 
1958 (VALÉRIO, 2017, p. 71). 

O que diferencia um refugiado de um migrante econômico é que, normalmente, 

o migrante econômico deixa o seu país de forma voluntária, à procura de uma vida 

melhor, podendo para lá voltar quando desejar. Até que ocorra o reconhecimento por 

parte da ONU ou seja de consenso da Comunidade Internacional que a Venezuela, 

oficialmente, vive uma situação de crise humanitária, os venezuelanos enquadram-se 

na situação de “migrantes econômicos” (VALÉRIO, 2017). 

Já a lei brasileira é ainda mais abrangente que a Convenção de 1951, pois 

entende que deve ser concedido refúgio em casos de grave e generalizada violação 

de direitos humanos. Sendo assim, a característica principal é que se trata de um fluxo 

migratório misto, em que a grande maioria dos imigrantes venezuelanos têm solicitado 

refúgio, mesmo sem estar legalmente amparado pelos requisitos que evidenciam esse 

instituto. Assim, a legislação brasileira incorpora a Convenção para Refugiados e 

considera como refugiado aquele que está deixando seu país de origem devido a 

“graves e generalizadas violações de direitos humanos” (VALÉRIO, 2017, p. 71). 

A sistemática para solicitação de refúgio é simples, os venezuelanos precisam 

declarar que estão em busca de refúgio e não são obrigados, inicialmente, a 

apresentar evidências que corroborem suas alegações. Conforme a lei brasileira, 

ainda, enquanto suas solicitações de refúgio estão sendo processadas, eles não 

podem ser deportados, têm o direito de obter carteira de trabalho e podem matricular 

seus filhos nas escolas brasileiras. O problema que vem ocorrendo é que com a 

crescente demanda a Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima 

(SRPF/RR) não consegue atender os pedidos. Em 2017, a PF por não conseguir 

atender as solicitações de refúgio e vendo o número de venezuelanos em situação 

irregular nas ruas de Boa Vista, tentou deportar os imigrantes, fato que não foi aceito 

pelo MPF que entendeu tratar-se de uma questão humanitária e que sendo assim 

(como se fosse simples) as autoridades públicas brasileiras deveriam encontrar uma 

solução para o problema que não passasse pela deportação (VALÉRIO, 2017). 

Embora não sejam deportados, os venezuelanos que aguardavam o 

atendimento ou se encontravam na lista de espera pela concessão do refúgio, 

acabavam ficando vulneráveis à exploração, já que não podiam obter uma carteira de 

trabalho. 
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O resultado é um aumento da marginalização desses imigrantes, que, 
embora consigam matar a fome, problema mais sério enfrentado pela parcela 
dos imigrantes de origem pobre do país vizinho, não conseguem regularizar 
sua situação no Brasil. Assim sendo, a grande maioria dos imigrantes 
venezuelanos encontra-se em situação irregular e de vulnerabilidade social, 
vivendo em ruas, praças ou abrigos improvisados nas cidades de Pacaraima, 
Boa Vista e, mais recentemente Manaus, submetendo-se a diversos tipos de 
exploração, inclusive prostituição e trabalho irregular, do ponto de vista dos 
direitos trabalhistas (VALÉRIO, 2017, p. 79) 

No dia 24 de maio de 2017, o presidente Michel Temer sancionou a Lei 13.445, 

Lei da Migração, a nova lei elimina incompatibilidades com a Constituição e quebra 

paradigmas para ampliar o acesso aos direitos humanos e desburocratizar a 

regularização de imigrantes no Brasil. Ela assegura aos imigrantes os direitos à vida, 

à liberdade, à igualdade e o acesso aos serviços públicos, direitos trabalhistas e à 

previdência social, em igualdade com os cidadãos brasileiros (VALÉRIO, 2017). 

A mudança na lei foi uma inciativa para buscar mitigar os problemas já que 

facilitou a entrada e a permanência dos imigrantes no Brasil, no entanto o maior 

problema era outro, já que a Polícia Federal e a Receita Federal, não tinham efetivo 

para atender à demanda, o que colocava as pessoas que procuravam pelo 

atendimento nesses órgãos em longas filas de espera, que se arrastavam por meses, 

para apresentação de documentos e solicitação de refúgio ou visto para permanência 

no País. Com o número aumentando consideravelmente, vindo a formar verdadeiros 

corredores humanitários na fronteira brasileira, foi necessário por parte do governo 

adotar outras medidas para amenizar esse problema. 

Pressionado pela evolução da crise, em fevereiro de 2018 o Presidente da 

República, Michel Temer, assinou inicialmente uma medida provisória e dois decretos 

que viabilizavam a Operação Acolhida. Em 21 de julho de 2018, a medida provisória 

foi substituída pela Lei Nr 13.684 (SOUSA, 2018, p. 50). 

Desse modo, foi criada a Operação Acolhida, em cujo contexto foi 
estabelecida a Força-Tarefa Logística Humanitária para o Estado de 
Roraima. A Operação é conjunta, interagências e de natureza humanitária, 
envolvendo as Forças Armadas e vários órgãos da esfera federal, estadual e 
municipal, além de agências internacionais e organizações não 
governamentais. 

A Operação Acolhida iniciou suas atividades no dia 14 de março de 2018, não 
tendo previsão para o seu término. Entretanto, os recursos recebidos são 
para um ano de atividades. O comando da Operação está a cargo do General 
de Divisão Eduardo Pazuello (SOUZA, 2018, p. 57). 

O Brasil sente os reflexos da crise venezuelana em vários setores, 

particularmente na economia e na prestação de serviços públicos na região norte, 

fruto da migração de pessoas para o País, em especial para Roraima. 
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5. ESTADO DE RORAIMA E OS IMPACTOS SOFRIDOS COM O FLUXO 

MIGRATORIO DE VENEZUELANOS 

Sem dúvidas, a situação da crise venezuelana é um problema crítico para a 

América do Sul e para o mundo. Os organismos internacionais já perceberam isso e 

estão monitorando com preocupação a radicalização política do regime naquele país. 

Entretanto, o Brasil vem sentindo de perto seus reflexos, principalmente na região 

norte, com a imigração. No início de 2016, percebeu-se um aumento significativo do 

fluxo de venezuelanos para o Estado de Roraima. As instituições públicas e privadas 

desse Estado apresentavam dificuldade em realizar o controle eficiente do fluxo 

migratório. Ressalta-se, porém, que a maioria dos deslocamentos se dava para 

aquisição de gêneros alimentícios e posterior retorno, em virtude do 

desabastecimento no país vizinho, conforme, Valério (2017, p. 61): 

A cidade de Pacaraima, situada junto à fronteira Brasil-Venezuela, era o 
destino mais procurado. Tal fato se explica por estar eixada com a capital, 
Boa Vista, por intermédio da BR-174. Isso facilita o reabastecimento do 
comércio local, além de colocar a cidade na situação de porta de entrada da 
rota para compras na capital roraimense por venezuelanos mais abastados. 
Além disso, ressalta-se, como um fator favorável ao trânsito de pessoas e 
mercadorias, o fato de o município ser vizinho da cidade venezuelana de 
Santa Elena do Uairén, também eixada com a rodovia penetrante que 
continua a partir da BR-174 e chega até Caracas. Neste contexto, 
diariamente, centenas de venezuelanos atravessam a fronteira para adquirir 
produtos básicos de alimentação, em falta nas prateleiras dos supermercados 
daquele País, tais como arroz, açúcar, trigo e macarrão. 

Porém com todo cenário delicado enfrentado na Venezuela, muitos habitantes 

começaram a não retornar para Venezuela vindo para o Brasil com o objetivo de se 

reestabelecerem trazendo consigo suas famílias, a procura de refúgio e, enquanto não 

se legalizam, muitos deles encontram-se em situação de mendicância, morando nas 

ruas, realizando trabalhos informais e se prostituindo. 

O aumento da imigração em Roraima tornou-se um problema devido à falta de 

estrutura das instituições responsáveis pelo controle na fronteira, dentre elas a Polícia 

Federal e Receita Federal. A grande quantidade de imigrantes, que chegavam em 

número elevado a cada dia, passou a sobrecarregar os sistemas de saúde e educação 

do Estado. Os imigrantes, na sua maioria sem condições financeiras, passaram a 

vagar pelas ruas de Pacaraima e Boa Vista. Segundo Sousa (2018), a governadora 

em abril de 2018, não conseguindo lidar com a situação extrema em que se 

encontrava seu estado fez um pedido ao STF para que a fronteira fosse fechada. No 

entanto seu pedido de fechamento das fronteiras foi negado. Mas o problema 

continuava. Assim em julho de 2018, o juiz federal Helder Girão Barreto, da 1ª Vara 
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Federal, por meio de uma liminar, determinou o fechamento das fronteiras entre o 

Brasil e a Venezuela. O fechamento causou mal-estar no Governo Federal, que 

conseguiu mediante ação junto ao STF a derrubada da liminar sete horas após a 

decisão do magistrado (SOUSA, 2018).  

O aumento de pessoas na faixa de fronteira, fez com que o sistema público fosse 

sobrecarregado, em uma região em que estes serviços já são precários. Entre esses 

serviços, os mais prejudicados são a educação, a saúde e a segurança.  

Com relação à Educação, segundo a Secretaria Estadual de Educação e 
Desportos (SEED), verifica-se na rede estadual de ensino em Roraima, 
quanto a matrículas de crianças venezuelanas, o registro de um aumento de 
400% em relação ao ano de 2015 (248) e 2016 (999). Como consequência, 
o número de vagas nas escolas da rede pública do Estado diminuiu, 
passando a existir uma concorrência das crianças estrangeiras com as 
crianças roraimenses (VALÉRIO, 2017, p. 64). 

Quanto ao sistema público de saúde a imigração venezuelana tornou a situação 

a mais crítica. Há anos a Saúde Pública em Roraima vem tendo dificuldades para 

atender às demandas locais e, com o aumento do fluxo de imigrantes em 2016, houve 

um aumento também de pacientes venezuelanos que visitam as unidades de saúde 

temporariamente, em busca de cuidados médicos, tornando a situação, que já era 

difícil, ainda pior. Enquanto no passado, brasileiros de Roraima eram tratados em 

hospitais venezuelanos nos termos de um acordo bilateral, o movimento atual de 

pacientes é quase que inteiramente da Venezuela para o Brasil (VALÉRIO, 2017). 

Mesmo após a assinatura, em dezembro 16, do Decreto declarando Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) nos municípios de Pacaraima/RR 

e Boa Vista/RR, não houve diminuição dos impactos ocasionados pelo intenso e 

constante fluxo migratório no Sistema Único de Saúde (SUS). Como reflexo desta 

situação, ocorreu o colapso no sistema de saúde, que todavia, já não se encontrava 

nas melhores condições (VALÉRIO, 2017). 

Quanto à segurança, houve o aumento do número de pessoas ociosas na região 

por falta de emprego. O que além de gerar mendicância, trabalho informal e menor 

arrecadação fiscal, contribuiu ainda para o aumento da criminalidade e da violência. 

Neste contexto, aumentou o preconceito com relação aos venezuelanos por parte da 

população brasileira, com casos xenofobia na região, conforme: 

Em 18 de agosto de 2018, na cidade de Pacaraima, o lado violento da 
xenofobia mostrou a sua face. Após o assalto e o espancamento de um 
comerciante brasileiro por “supostos” venezuelanos, aproximadamente mil 
moradores da cidade expulsaram mais de 1.400 venezuelanos que 
acampavam nas ruas da cidade, queimando seus pertences e incitando 
palavras de ódio aos estrangeiros. Os venezuelanos expulsos se dirigiram 
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para a cidade venezuelana de Santa Elena do Uiarén. Tal incidente, à medida 
que expõe a insatisfação da população daquela cidade contra a permanência 
de venezuelanos, pode ser o estopim de uma crise ainda maior. Já há 
rumores no lado venezuelano de represálias a brasileiros que porventura 
entrem no país vizinho (SOUSA, 2018, p. 37). 

Outra situação que merece destaque e que poderá ter reflexos para o estado de 

Roraima se baseia no congelamento das relações diplomáticas do Brasil com a 

Venezuela. O governo de Roraima mantém uma relação amistosa com os 

venezuelanos, contudo, apesar das consequências para a população, qualquer 

indicativo de não fornecimento de apoio humanitário, de negativa da cessão de 

medicamentos e vacinas, ou pela limitação do acesso de venezuelanos no Brasil, 

poderá ser interpretado de forma equivocada. Não se pode descartar a possibilidade 

de retaliação por parte do governo bolivariano com o rompimento do fornecimento de 

energia para o estado sob a égide da problemática do racionamento que assola aquele 

País. Através de acordo firmado em 1994, no encontro de La Guzmania foi firmado 

um contrato de compra e venda de energia elétrica da Venezuela para o Brasil através 

do “Linhão de Guri” (SOUSA, 2018). 

Ameaçado pela crise na Venezuela, de onde importa 85% da energia, Estado 
é o único totalmente isolado do sistema elétrico brasileiro [...] É que Roraima 
é o único Estado brasileiro que não é ligado ao Sistema Integrado Nacional 
(SIN) de energia e vive com seus 515 mil habitantes sob risco dos cortes de 
luz ameaçado pela atual crise política e econômica que assola o país vizinho. 
O governo brasileiro importa da Venezuela 85% da energia consumida em 
Roraima, pagando R$ 146 milhões (maio de 2016 a maio/2017). O Estado 
ainda tem de queimar R$ 1 bilhão por ano em óleo diesel com termoelétricas 
para tentar garantir o abastecimento comercial e doméstico. Segundo dados 
da Empresa de Pesquisas de Energia (EPE), do Ministério de Minas e Energia 
(MME), Roraima registrou 36 apagões em 2016 e já teve 17 cortes em 2017 
(OLIVEIRA, 2017, apud Estadão). 

 A Governadora Sueli Campos buscou formas de amenizar o problema limitando 

uma série de serviços públicos aos Venezuelanos, tendo como justificativa os 

sistemas de Saúde, educação e trabalho do Estado estarem saturados. Ao não 

conseguir êxito e entendendo não ser capaz de lidar com a situação, ela solicitou apoio 

ao Governo Federal. Sendo assim em 8 de dezembro de 2018, o Presidente Temer 

entendendo ser a única saída, decretou intervenção federal no Estado de Roraima, 

através do decreto nº 9.602, que tinha como objetivo “pôr termo a grave 

comprometimento da ordem pública.” (BRASIL, 2018).  

A intervenção federal em Roraima começou oficialmente nesta segunda-feira 
(10/12), com a publicação do Decreto 9.602 no Diário Oficial da União. A 
norma traz detalhes da ação, que ocorre até 31 de dezembro. 

Por ordem do presidente Michel Temer, o governador eleito, Antonio Oliverio 
Garcia de Almeida, conhecido como Antonio Denarium (PSL), será o 
interventor no período. Com isso, a governadora Suely Campos (PP) será 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/54295627/do1-2018-12-10-decreto-n-9-602-de-8-de-dezembro-de-2018-54295404
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afastada do cargo. 

Segundo o decreto, a intervenção federal em Roraima foi definida em 
decorrência do “grave comprometimento da ordem pública”, devido aos 
problemas relacionados à segurança e ao sistema penitenciário do estado 
(CONSULTOR JURÍDICO, 2018). 

Em resumo, a consequência mais grave da crise político-econômica 

venezuelana, é a situação de “crise humanitária” à qual está sendo submetida a 

população daquele país. Causando, para o Brasil, a migração de milhares de pessoas 

em busca de melhores condições de vida. Esses deslocamentos populacionais estão 

ocorrendo para um Estado que já tem suas dificuldades e problemas de ordem 

econômica e social. E que, agora, está tendo que lidar com o crescimento populacional 

decorrente da migração, com todas as demandas por educação, saúde e emprego 

trazidas de seu país de origem. 

6. A DOUTRINA MILITAR BRASILEIRA PARA ASSUNTOS DE CRISE 

HUMANITÁRIA 

A crise na Venezuela trouxe reflexos para os quais o governo federal não estava 

preparado. No Brasil, os trabalhos de ajuda humanitária se resumem a basicamente 

a dois ministérios: o Min. da Integração Nacional e o Min. da Defesa. Os militares 

possuem a capacidade e a habilidade de organizarem rapidamente uma cadeia de 

suprimentos com um vasto número de materiais e pessoal (PESSANHA, 2018). 

Atento as mudanças globais e as novas formas de atuação das forças armadas 

em todo mundo, em 10 de abril de 2014, o Centro de Doutrina do Exército (do Estado 

Maior do Exército), no intuito de conceber uma doutrina própria para o Exército 

Brasileiro sobre o emprego de tropas em Operações de Ajuda Humanitária em 

território nacional, redigiu e publicou a nota de Coordenação Doutrinária Nr 01/2014 

que trata de Operações de Ajuda Humanitária. No presente capítulo será abordado os 

principais tópicos da NCD Nr 01/2014 e o exercício AMAZONLOG. 

Na doutrina do Exército Brasileiro (EB), existem ao menos quatro operações 

humanitárias em que é possível seu emprego, são elas: a Ajuda Humanitária, a Ação 

Humanitária, a Assistência Humanitária e a Ação Cívico-Social (ACISO).   

Basicamente a diferença entre a Ajuda e a Ação Humanitária está relacionado 

às forças empregadas, pois na Ação Humanitária, há o emprego apenas das Forças 

Armadas. Desta forma, as operações de ajuda humanitária complementam, “com a 

utilização de meios militares, o esforço de resposta a desastre do governo e de 

organizações não governamentais” (BRASIL, 2014). 
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Já com relação ao conceito de Operação Humanitária e Assistência Humanitária, 

na primeira observa-se que é uma operação criada com objetivo específico de aliviar 

o sofrimento humano, que venham a ocorrer por motivo de desastres, e que 

representam série ameaça à vida ou resultem em extenso dano ou perda de 

propriedade e prestam assistência cívico-social. Ela se destina a complementar, com 

o uso das forças armadas, o esforço de resposta do governo e de organizações não 

governamentais (BRASIL, 2014). Enquanto a segunda é uma “Ação militar 

secundária, no contexto de outra operação militar, na qual se utilizam os meios 

militares disponíveis para complementar os esforços dos atores civis na área de 

operações, a fim de aliviar o sofrimento humano” (BRASIL, 2014, p. 5). 

Por fim, a ACISO diferencia-se das demais pelo seu caráter episódico ou 

programado de auxílio às comunidades em quadro de normalidade e pela promoção 

do espírito cívico e comunitário dos cidadãos, com o objetivo de resolver problemas 

imediatos e prementes (BRASIL, 2014). 

Depois de exposto os principais conceitos de operações humanitárias possíveis 

para o Exército Brasileiro, é possível observar que a missão do EB na faixa de fronteira 

do Estado de Roraima se trata de uma Operação de Ajuda Humanitária. 

Apesar da doutrina estabelecida em 2014, o EB carecia de um exercício que 

ratificasse ou retificasse aquilo que a doutrina pregava, sendo assim fruto de empenho 

e principalmente a atenção aos fatos que ocorriam na região norte do País, o Alto 

Comando o Exército concebeu o exercício AMAZONLOG: 

O AMAZONLOG foi idealizado no ano de 2016. Naquela oportunidade, 
segundo o Gen Pazuello, os estudos de cenários prospectivos baseados no 
acompanhamento da conjuntura já apontavam para o recrudescimento da 
crise venezuelana e uma consequente fuga de pessoas daquele país para os 
países fronteiriços, dentre eles o Brasil. Ao analisar o período de realização 
dessa operação, verifica-se que foi oportuna, pois antecedeu por alguns 
meses o início da Op. Acolhida, proporcionando o adestramento de estruturas 
e pessoal para as ações em curso em Roraima (SOUSA, 2018, p. 43). 

A Diretriz de Planejamento Logístico Operacional 01/17, emitida pelo COLOG 

em 10 de janeiro de 2017, já previa na Op. eventos voltados para a área de Logística 

Humanitária, com previsão de instalações para treinamento em caso de atendimentos 

a refugiados. Previu, também, a realização de um seminário voltado para o assunto, 

que foi realizado em Manaus-AM, que, conforme mencionou o Gen Pazuello, serviu 

como base para a equipe que planejou a Op. Acolhida (SOUSA, 2018). 

Sobre o Exercício AMAZONLOG 17, Sousa (2018, p. 44), esclarece que: 

O AMAZONLOG17, evento inédito na América do Sul, foi vitorioso em todos 
os sentidos. Embora inicialmente concebido no âmbito do Comando Logístico 
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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. 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 dos Estados de Brasil, 
Colômbia e Peru àquela região remota. 

O sucesso da AMAZONLOG 17 foi nítido, mas acima de tudo oportuno já que 

este ensaio foi a base para as ações desencadeadas pelo EB por ocasião do início 

das Operação Acolhida, segundo SOUSA (2018, p. 45), “Diversos ensinamentos que 

viriam a ser de extrema importância para a Operação Acolhida foram obtidos durante 

o exercício AMAZONLOG. De acordo com o Gen Pazuello”. 

Coincidência ou não, a Operação AMAZONLOG foi desenvolvido em momento 

oportuno para fazer frente as consequências advindas da crise enfrentada pela 

Venezuela. Assim, quando os órgãos federais não sabiam mais como lidar com a 

situação, o EB foi incumbido da missão. Cabe ressaltar que mesmo sendo vinculado 

de forma especulativa e sensacionalista na mídia, não foi cogitado pelo Governo 

Federal ações imediatas no sentido de emprego militar ao país vizinho. Mas sim uma 

atuação voltada a socorrer e coordenar as ações no Estado de Roraima.  

7. A ATUAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO FRENTE A CRISE MIGRATÓRIA 

DOS VENEZUELANOS 

Em outros países, a questão dos refugiados geralmente é coordenada por civis 

e organismos internacionais. No Brasil, provavelmente pelo ineditismo do assunto e 

principalmente pela certeza do profissionalismo do EB, decidiu-se designar as Forças 

Armadas, nomeando um general-de-divisão do Exército, para liderar as ações. 

A atuação do EB teve início, em 15 de fevereiro de 2018, através do Decreto 

Presidencial nº 9.285, quando o governo federal reconheceu a situação de 

vulnerabilidade do País, frente ao aumento do fluxo migratório para o Estado de 

Roraima. De imediato foi criado o Comitê Federal de Assistência Emergencial, sendo 

incumbido ao Ministério da Defesa, a secretaria-executiva, cabendo ao Gen. Div. 

Eduardo Pazuello o papel de coordenador operacional das ações de assistência 

emergencial. Sua nomeação não foi fruto de surpresa para ele, conforme:   
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Segundo o Gen Eduardo Pazuello, coordenador da Força Tarefa Logística 
Humanitária no Estado de Roraima, o Exército Brasileiro, que sempre 
manteve uma política de acompanhamento das conjunturas nacional e 
internacional e sob orientação do MD, em 2016 já planejava operações que 
visassem ao adestramento da tropa na área de logística humanitária. Naquele 
ano, iniciou-se o planejamento do exercício AMAZONLOG, que viria a ser 
realizado em novembro de 2017 na cidade fronteiriça de Tabatinga, tornou-
se de fundamental importância como preparativo para a execução das atuais 
ações no Estado de Roraima (SOUSA, 2018, p. 42). 

O maior desafio do então coordenador estava relacionado aos esforços 

logísticos humanitários para fazer frente a entrada de refugiados, no entanto o 

aumento do fluxo na fronteira fez surgir no governo brasileiro a necessidade de 

aumentar a presença estatal na região. Para aumentar a fiscalização de crimes 

transfronteiriços. Sob estas duas égides “o Ministério da Defesa publicou as Diretrizes 

Ministeriais nº 03/2018 e nº 04/2018, estabelecendo parâmetros e responsabilidades 

para a execução das Operações Acolhida e Controle.” (OLIVEIRA, 2018, p. 6).  

As duas operações apresentam dois víeis: “Enquanto a primeira operação tem 

por objetivo o acolhimento humanitário de imigrantes venezuelanos no Estado de 

Roraima, a segunda destina-se à intensificação da vigilância na faixa de fronteira 

Brasil-Venezuela.” (OLIVEIRA, 2018, p. 6). 

A Op. Acolhida de caráter logístico humanitário tem como intuito aliviar o 

sofrimento humano causado pelo homem ou desastres naturais, em que pessoas 

estejam com suas vidas em risco ou possam sofrer severos danos. Nela meios 

militares reforçam esforços de resposta do governo e de organizações não-

governamentais, no entanto foi observado que desde o início da Operação, a 

concepção doutrinária sofreu uma “adaptação” fruto da incapacidade das instituições 

civis em lidar com a crise, e os militares assumindo o protagonismo da missão. 

O planejamento e execução da Op. Acolhida é executada pela Força-Tarefa 

Logística Humanitária Roraima, que coopera com o governo federal, estadual e 

municipal no que diz respeito as medidas de assistência que serão fornecidas para 

acolher os refugiados venezuelanos. O que na prática quer dizer todas as medidas 

para organizar e controlar a chegada destas pessoas; ao recepcionar, identificar, triar, 

imunizar (muitas com doenças até então erradicas do Brasil, como sarampo), abrigar 

e principalmente interiorizá-los. 

Sobre a Op. Acolhida, Oliveira (2018, p. 6) nos apresenta o seguinte 

esclarecimento: 

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 
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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”, no sentido de acolher venezuelanos desassistidos, de maneira 
organizada, sistemática e eficiente. 

Para realizar o planejamento da operação, levou-se em consideração o 

ordenamento da fronteira através da organização das entradas e saídas, que como 

visto anteriormente, não estava ocorrendo a contento já que as agências que deviam 

exercer o controle da migração não dispunham de pessoal e a estrutura adequada 

para cumprir com suas atribuições. Levou-se em consideração também que quando 

chegavam ao Brasil estes imigrantes não tinham para onde ir, surgiu desta forma a 

necessidade de abrigá-los, ofertar alimentação, cuidados médicos e um alojamento, 

até para que se evite a ocupação desordenada das ruas das cidades em que 

chegavam. Fornecer abrigo mostrou-se fundamental para o sucesso da operação. E 

por último e talvez o mais importante, já que sem ela não existe o escoamento de 

pessoal, é a questão da interiorização. Situação fruto de um esforço conjunto entre o 

Governo Federal e os estados da União, buscando distribuir este contingente 

populacional pelo País (OLIVEIRA, 2018). 

Segundo Oliveira (2018), existem duas bases aonde funcionam os postos de 

comando da Força-Tarefa Logística Humanitária Roraima, justamente nas duas 

cidades mais afetadas pela entrada desenfreada dos imigrantes, a 1ª em Boa Vista e 

a 2ª em Pacaraima. A Força-Tarefa conta com mais de 500 militares das forças 

armadas, que trabalham na missão de acolher os venezuelanos, sendo que ocorre 

um revezamento do pessoal a cada 3 meses. Atualmente a operação encontrasse em 

seu 6º Contingente.  

  O processo desenvolvido pela equipe da Op. Acolhida é bem organizado e 

complexo. Tem seu início a partir da entrada do imigrante pela fronteira. Ele é 

conduzido ao Posto de Recepção e Identificação, aonde trabalham Polícia Federal 

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

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

(OIM) e Forças Armadas. Neste posto o refugiado informa o motivo de sua entrada no 

Brasil, sendo na totalidade dos casos 3 situações: 1ª turismo, 2ª solicitar residência 

temporária e 3ª refúgio (OLIVEIRA, 2018). 

Neste posto também, independentemente da situação da pessoa, ela recebe 

orientações sobre imigração, refúgio e são alimentadas. Também são checadas as 



22 

 

 

vacinações, o imigrante, não tendo como comprovar recebe a tríplice viral e uma dose 

contra a febre amarela. Existe a preocupação de criar uma barreira sanitária na região.  

Ainda conforme Oliveira (2018), do Posto de Recepção e Identificação os turistas 

seguem seu destino e aqueles que desejam residência temporária ou refúgio seguem 

para o Posto de Triagem de Pacaraima, lá eles são cadastrados para que seja 

verificado um abrigo para acolhe-los, tem suas bagagens inspecionadas pela Receita 

Federal e são confeccionados documentos trabalhistas como Carteira de Trabalho e 

cadastro da pessoa física. Do posto de triagem o próximo destino dos venezuelanos 

é em caso de ser indígena para o Abrigo Janakoida (Pacaraima) ou Abrigo Pintolândia 

(Boa Vista). Já os não indígenas são conduzidos ao Abrigo BV-8 e lá ficam até que 

apareçam vagas nos abrigos de Boa Vista.  

Cabe ressaltar que muitos venezuelanos chegam com diversos problemas de 

saúde, sendo assim existe toda uma estrutura de medicina operacional, os Posto de 

Atendimento Avançado (PAA). O PAA é uma estrutura concebida na doutrina militar 

que conta com médicos, dentistas, farmacêuticos e enfermeiros, lá é dado o suporte 

a doenças de baixa e média complexidade. O PAA da Força-Tarefa conta com 20 

leitos. Se a capacidade estiver esgotada, o paciente é encaminhado para o hospital 

de Pacaraima. Situações de alta complexidade são diretamente encaminhadas ao 

Hospital Geral de Roraima (Boa Vista) (OLIVEIRA, 2018). 

Os abrigos são o local aonde os imigrantes aguardam sua interiorização São 

mais de 5 mil vagas em Boa Vista e mil em Pacaraima. Sendo que cabe a ACNUR 

indicar o abrigo que o imigrante deve ocupar.  

Cabe aos militares os encargos logísticos dos abrigos, para que eles funcionem 

nas melhores condições, como obras, reparos de engenharia, segurança externa e 

interna, cuidados médicos e alimentação, quanto a alimentação afim de mensurar 

números observa-se que:  

A 1ª Brigada de Infantaria de Selva, por intermédio de sua Base 
Administrativa, bem como do 1º Batalhão Logístico de Selva, do 10º Grupo 
de Artilharia de Campanha de Selva e da Companhia de Comando da 
Brigada, tem apoiado a logística da Operação Acolhida na confecção, 
armazenamento, transporte e distribuição de alimentação para os imigrantes 
venezuelanos. Diariamente, são produzidas cerca de 850 refeições, divididas 
entre café da manhã, almoço e jantar. Desde o dia 12 de março de 2018 já 
foram produzidas e entregues mais de 25 mil refeições nos abrigos da cidade 
de Boa Vista. Os militares da Brigada iniciam a produção das refeições por 
volta das 2:00 horas da manhã e finalizam os trabalhos diários por volta das 
20:00 horas. Estão sendo empregados cerca de 200 militares nestas 
atividades. Além disso, a Brigada conta com o apoio do 6º Batalhão de 
Engenharia de Construção, que tem atuado de forma efetiva na melhoria da 
infraestrutura dos abrigos (1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA, 2019) 
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Após aguardarem nos abrigos, os imigrantes são interiorizados, por meio 

terrestre ou por meio aéreo. O processo de interiorização, consiste em levar esses 

imigrantes, situados em Roraima, para outras cidades do País, onde eles poderão ter 

novas oportunidades de vida e de trabalho. Ele está sendo viabilizado pela ONU e o 

Governo Federal, e conta com diversas parcerias de empresários nos diversos 

estados da federação. Hoje o processo de interiorização mostrasse como o principal 

gargalo de toda a Op., haja vista que a entrada é muito superior a saída de imigrantes.  

O outro braço da atuação dos militares na região, que não será fruto de 

discussão no presente trabalho é a Op. Controle. Que basicamente está relacionada 

a ocupar fisicamente o vazio demográfico existente na fronteira Brasil-Venezuela. 

Assim buscando coibir os delitos transfronteiriços e proporcionando apoio ao controle 

migratório, que está sob a responsabilidade da PF. E auxiliar no levantamento 

estatístico das entradas e saídas de venezuelanos quando estes passam pelos postos 

de bloqueio e controle existentes na BR-174 em Pacaraima. Estas medições servem 

para somar esforços ao controle existente no Posto de Recepção e Identificação, 

fornecendo desta forma dados mais fidedignos com a realidade (OLIVEIRA, 2018).  

Mesmo entendendo ser praticamente impossível realizar um controle cem por 

cento exato do fluxo migratório, os dados são de grande valia para mensurá-lo e fazer 

levantamentos operacionais. Segundo este controle foi possível observar que em 

média passaram pelo posto de bloqueio e controle, no ano de 2018, 399 venezuelanos 

por dia em direção a Boa Vista e que o caminho inverso é realizado por em média 116 

pessoas por dia. Desta forma é possível afirmar que a cada 4 venezuelanos, apenas 

1 retorna, dando números a massa de refugiados que entram em solo brasileiro na 

busca de melhores condições de vida (OLIVEIRA, 2018).  

Dos dados apresentados, pode-se concluir que a crise dos refugiados 

venezuelanos no Brasil demonstrou a fragilidade política e a falta de governança nas 

três esferas governamentais, federal, estadual e municipal. Fato esse que ocasionou 

maior responsabilidade para as Forças Armadas, já que os militares externam a 

capacidade de aglutinar e coordenar as ações de muitos atores estatais e não 

governamentais na busca de um objetivo comum, ocupando o protagonismo da 

missão. Sendo assim é imperativo afirmar que sem atuação primorosa das Forças 

Armadas, certamente não haveria a menor possibilidade de controle da situação. E se 

hoje, é possível observar que o imigrante venezuelano recebe um tratamento digno e 

acima de tudo pode ter a esperança de que conseguirá melhorar sua condição de vida 
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no Brasil, isto acontece pelo esforço, empenho e dedicação da instituição que está 

sempre pronta para cumprir qualquer missão, o Exército Brasileiro.   

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A crise política, econômica e social da Venezuela não é um problema exclusivo 

do país caribenho, ela se tornou um quebra-cabeça para toda a região. A migração 

de venezuelanos, um contingente que desde 2014 supera os 2,3 milhões, colocou à 

prova os Países da América Latina, que sentem como a chegada desenfreada desses 

cidadãos aos seus países pode colapsar as infraestruturas locais e já começa a gerar 

surtos de xenofobia. Os principais países da região buscam uma resposta coordenada 

para a crise, que deverá se agravar cada vez mais. 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que o presente artigo atendeu ao pretendido ao buscar ampliar a 

compreensão do papel do Exército Brasileiro frente a crise humanitária venezuelana 

e seus reflexos na fronteira brasileira.  

A revisão da literatura possibilitou concluir que a crise na Venezuela está em 

plena evolução, teve sua origem na forma de governo adotada por Hugo Chávez Frias 

quando assumiu o poder e criou o Bolivarianismo ou Socialismo do Século XXI e 

continuou com seu sucessor Nicolás Maduro. Reflexos de seu governo foram muitas 

melhorias sociais visando os mais pobres, no entanto seu governo deixou como chaga 

uma economia arruinada. Já que Chavez se utilizou da alta do preço petróleo para 

financiar seu projeto de poder, não se preocupando em investir em outros setores 

econômicos do País o que gerou uma crise sem precedentes para Venezuela. Dentre 

as consequências da crise político-econômica vivida na Venezuela, pode-se afirmar 

que a mais grave é a crise humanitária. Justamente neste aspecto inserem-se os 

principais reflexos da crise na Venezuela para o Brasil. 

Como reflexo da situação na Venezuela houve o aumento exponencial no fluxo 

migratório na Região de Pacaraima, causando instabilidade na fronteira brasileira, 

criando uma série de impactos negativos para o Estado de Roraima. Foi observado 

que fruto desta instabilidade houve piora significativa no fornecimento de diversos 

serviços essenciais para a população local, principalmente saúde, educação e 

segurança. 

O Estado mostrou-se incapaz de lidar com o fluxo crescente de refugiados, 

sendo assim, foi necessário que o presidente da República à época, Michel Temer, 
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delegasse às Forças Armadas, com apoio de outros órgãos locais e federais a 

incumbência de atuar para debelar a crise na Região. 

A atuação do Exército vem ocorrendo por meio da Operação Acolhida. Sendo 

que não há relatos na história do Brasil de operação semelhante, conjunta, 

interagências, de natureza humanitária e com emprego do Exército como coordenador 

das atividades. 

O EB como protagonista de ações de grande vulto tem ocorrido em diversas 

situações na história recente do País. Olimpíadas, Copa do Mundo, intervenção 

federal no RJ entre outras, pois sempre que a nação se depara com um problema cuja 

resolução exige empenho, comprometimento, e principalmente dedicação exclusiva, 

as forças armadas são requisitadas. 

Conclui-se, portanto, que é inegável que a atuação do Exército Brasileiro tem 

sido fundamental, para, se não resolver em curto prazo o problema migratório 

venezuelano, pelo menos amenizá-lo. A Operação Acolhida já encontrasse em seu 6º 

Contingente e através de soluções inovadoras os imigrantes que aqui chegam tem 

recebido um tratamento justo, coerente e acima de tudo tem recebido o apoio 

necessário para tentar iniciar uma nova vida longe das dificuldades que os fizera fugir 

de seu País. No entanto, enquanto este artigo foi escrito observa-se que o problema 

encontrasse em plena evolução e que a despeito de todo empenho e dedicação das 

dos homens e mulheres envolvidos na Op. Acolhida se não for melhorado o sistema 

de interiorização, atual gargalo da missão, fatalmente será necessário adotar outras 

medidas para escoar os imigrantes. Como abertura de novos abrigos em outros 

estados da Federação ou até mesmo que a interiorização ocorra de forma 

compulsória. Ou seja, ao contrário do que ocorre atualmente, os estados sejam 

obrigados a receber uma cota de imigrantes, para desta forma, equilibrar a sobrecarga 

populacional existente em Roraima.  
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