
1 
 

 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 
 

CAP ART GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES MOLEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AÇÕES DE AJUDA HUMANITÁRIA E CONTROLE DE FRONTEIRAS:  

O DESAFIO DE MINORAR OS IMPACTOS DO FLUXO MIGRATÓRIO NO ESTADO 
DE RORAIMA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 

2019 



2 
 

 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 
 

CAP ART GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES MOLEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AÇÕES DE AJUDA HUMANITÁRIA E CONTROLE DE FRONTEIRAS:  

O DESAFIO DE MINORAR OS IMPACTOS DO FLUXO MIGRATÓRIO NO 
ESTADO DE RORAIMA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 

2019 

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



3 
 

 

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 Art GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES MOLEIRO 

 

Título: AÇÕES DE AJUDA HUMANITÁRIA E CONTROLE DE FRONTEIRAS: O 
DESAFIO DE MINORAR OS IMPACTOS DO FLUXO MIGRATÓRIO NO 
ESTADO DE RORAIMA. 

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

BANCA EXAMINADORA 

Membro Menção Atribuída 

 
_______________________________________ 
DOUGLAS MACHADO MARQUES – Ten Cel 

Cmt Curso e Presidente da Comissão 

 

 
___________________________________ 
VINÍCIUS FERREIRA DARDENGO - Cap 

1º Membro 

 

 
________________________________________ 
ANDERSON EDUARDO E SOUZA REIS - Cap 

2º Membro e Orientador 

 

 
_________________________________________________ 

GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES MOLEIRO – Cap 

Aluno 

 

APROVADO EM ___________/__________/__________CONCEITO: _______ 



4 
 

AÇÕES DE AJUDA HUMANITÁRIA E CONTROLE DE FRONTEIRAS: 
O DESAFIO DE MINORAR OS IMPACTOS DO FLUXO MIGRATÓRIO NO ESTADO 

DE RORAIMA 
 

Gustavo Henrique Rodrigues Moleiro* 
Anderson Eduardo e Souza Reis** 

 
RESUMO 
A Venezuela vive uma crise econômica sem precedentes, tendo sido destacada como o mais intenso 
agravamento do fluxo de imigrantes, em termos de país de origem, em 2017, com aumento de 345 
mil deslocados. Em conseqüência, o Brasil se viu impelido a implementar medidas excepcionais para 
acolher os venezuelanos (UNHCR, 2018). Diante desse quadro, o Brasil tem conduzido as 
Operações Controle e Acolhida, com a estratégia principal de interiorizar os deslocados, afim de 
“oferecer maiores oportunidades de inserção sócio-econômica aos imigrantes venezuelanos e 
diminuir a pressão sobre os serviços públicos do estado de Roraima” (Casa Civil, 2018) a 
incapacidade do estado em absorvê-los. 
Este artigo tem o objetivo de determinar quais ações de ajuda humanitária e controle de fronteiras 
foram implementadas com o intuito de minorar os impactos do fluxo migratório para o Estado de 
Roraima. Procura-se maior elucidação à respeito dos impactos da imigração para a região de 
Roraima, as características das populações que têm chegado ao Brasil e quais as respostas das 
autoridades nacionais para esse problema, atentando-se para a necessidade de manter-se alerta 
para o risco de conflito entre a população anfitriã e os refugiados, caso a condução do acolhimento 
não seja realizada cuidadosamente. Entretanto, como conseqüências das ações no estado, com a 
intensificação das ações repressivas, uma agressividade por parte dos imigrantes poderia ser 
esperada, mas a impressão é de que existe compreensão por parte da maioria dos imigrantes 
abordados como contrapartida à forma respeitosa de atuação da tropa na linha de frente das 
operações. 
 
Palavras-chave: imigração, venezuela, refugiados, ACNUR, crise migratória e ajuda humanitária 
 
ABSTRACT 
Venezuela is experiencing an unprecedented economic crisis, having been highlighted as the most 
intense worsening flow of immigrants, in terms of country of origin, in 2017, with an increase of 
345,000 displaced people. As a result, Brazil was compelled to implement exceptional measures to 
welcome venezuelans (UNHCR, 2018). In this scenario, Brazil has been conducting Control and 
Refuge Operations, with the main strategy of internalizing the displaced, in order to “offer greater 
opportunities for socio-economic insertion to venezuelan immigrants and to reduce the pressure on 
public services in the state of Roraima”. (Casa Civil, 2018) the inability of the state to absorb them. 
This article aims to determine which humanitarian aid and border control actions have been 
implemented in order to mitigate the impacts of migratory flow to the state of Roraima. 
Further clarification is sought on the impacts of immigration to the Roraima region, the characteristics 
of the populations that have come to Brazil and the responses of national authorities to this problem, 
bearing in mind the need to remain alert to the situation of conflict risk between the host population 
and refugees if the conduct of the host isn’t carried out carefully. However, as a consequence of 
actions in the state, with the intensification of repressive actions, aggression by immigrants could be 
expected, but the impression is that there is understanding by most of the immigrants approached as 
a counterpart to the respectful manner of the troops at the front line of operations. 
 
Key-words: immigration, Venezuela, refugees, UNHCR, migration crisis and humanitarian aid 

 

 

                                                           
*
 Capitão da Arma de Artilharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN) em 2009. Especialista em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais (EsAO) em 2019. 
**

 Capitão da Arma de Artilharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN) em 2006. Especialista em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais (EsAO) em 2015. 



5 
 

1 INTRODUÇÃO 

A Venezuela passa por uma crise econômica sem precedentes, como se 

observa nos índices do Fundo Monetário Internacional (FMI), que apontam para uma 

queda de 18% no seu Produto Interno Bruto (PIB), inflação acima de 900 mil por 

cento ao ano e desemprego em torno de 35% em 2018 (FMI, 2019) com 87% da 

população abaixo da linha da pobreza e perda média de 11kg do peso corporal em 

2017 (ENCOVI, 2017), tendo sido a situação venezuelana destacada como o mais 

intenso agravamento do fluxo de imigrantes, em termos de país de origem, em 2017, 

com aumento de 345 mil deslocados. Assim, o Brasil se viu impelido a programar 

medidas excepcionais para acolher os venezuelanos (UNHCR, 2018). 

A cidade de Pacaraima/RR é a principal porta de entrada de imigrantes, tendo 

sido registradas a entrada de quase 200 mil venezuelanos pelo município entre 2017 

e 2018 (Polícia Federal, 2018). Diante desse quadro, o Governo do Brasil tem 

conduzido as Operações Controle e Acolhida, com a estratégia principal de 

interiorizar os deslocados, afim de “oferecer maiores oportunidades de inserção 

sócio-econômica aos imigrantes venezuelanos e diminuir a pressão sobre os 

serviços públicos do estado de Roraima” (Casa Civil, 2018) tendo em vista a 

incapacidade do Estado de Roraima em absorvê-los. 

Assim, dado o ineditismo da matéria no âmbito nacional, procurar-se-á 

determinar quais ações de ajuda humanitária e controle de fronteiras têm sido 

implementadas para minorar os impactos do fluxo migratório no Estado de Roraima. 

 

1.1 PROBLEMA 

 Com o objetivo de apresentar as conseqüências do fluxo migratório 

venezuelano para as ações de ajuda humanitária e controle de fronteiras no Estado 

de Roraima, foi formulado o seguinte problema: 

Quais ações de ajuda humanitária e controle de fronteiras têm sido 

implementadas com o objetivo de minorar os impactos do fluxo migratório para o 

Estado de Roraima? 

 

1.2  OBJETIVOS 

Este artigo tem o objetivo de determinar quais ações de ajuda humanitária e 

controle de fronteiras têm sido implementadas com o intuito de minorar os impactos 

do fluxo migratório para o Estado de Roraima. 
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Foram formulados os objetivos específicos abaixo relacionados para viabilizar a 

consecução do objetivo geral de estudo, o que permitirá o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo a ser apresentado: 

a) Realizar uma pesquisa bibliográfica para identificar as características dos 

principais fluxos de refugiados no mundo, reconhecendo os impactos para os países 

anfitriões;  

b) Realizar uma pesquisa bibliográfica para identificar as características do 

fluxo migratório venezuelano, reconhecendo os impactos do fluxo migratório 

venezuelano para o Brasil, especificamente no Estado de Roraima 

c) Descrever como foram afetados os indicadores sociais no Estado de 

Roraima desde o aumento da imigração de venezuelanos para a região; 

d) Descrever quais as ações adotadas pelo Governo do Brasil com a finalidade 

de minorar os impactos do fluxo migratório para os imigrantes venezuelanos e para 

os habitantes do Estado de Roraima.  

 

1.3  JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A Venezuela tornou-se o 4º país em número de novos pedidos de asilo em 

2017, sendo o Brasil o 3º principal destino desses pedidos, com quase 18 mil 

naquele ano. No início de 2018, já eram registrados pelos países anfitriões mais de 

500 mil venezuelanos sob formas legais alternativas de imigração e estimava-se que 

uma quantidade ainda maior estivesse na situação de imigração ilegal, que expõe os 

imigrantes ao risco de tráfico humano, violência, exploração, discriminação e abuso 

sexual (UNHCR, 2018). 

Diante desse quadro, o Estado de Roraima tem sido bastante impactado pelo 

afluxo em massa de pessoas, principalmente se levadas em conta as características 

locais, pois trata-se do Estado com a menor população estimada no país em 2018 e 

mercado de trabalho limitado, com predominância de funcionários do setor público, 

apresentando dificuldade para absorver os venezuelanos (IBGE, 2017). 

 Apesar de não terem sido encontrados estudos conclusivos sobre a relação 

entre o fluxo migratório e a criminalidade observaram-se o aumento da violência em 

Roraima entre 2014 e 2017 e crescimento do número de detentos estrangeiros nos 

presídios do Estado (CNMP, 2017).  

Em resposta, o Governo do Brasil tem conduzido as Operações Controle e 

Acolhida, que têm por principal estratégia a interiorização dos deslocados, tendo em 
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vista a incapacidade do Estado de Roraima em absorvê-los, com a finalidade de 

“oferecer maiores oportunidades de inserção sócio-econômica aos imigrantes 

venezuelanos e diminuir a pressão sobre os serviços públicos do estado de 

Roraima” (Casa Civil, 2018). 

Sendo assim, reveste-se de importância aferir quais ações de ajuda 

humanitária e controle de fronteiras têm sido implementadas com o objetivo de 

minorar os impactos do fluxo migratório para o Estado de Roraima. 

Para isso, a presente pesquisa visa a esclarecer idéias a respeito da atuação 

do Governo do Brasil nas ações de ajuda humanitária e controle de fronteiras em 

conseqüência do fluxo migratório venezuelano. 

Tratando-se de uma ação sem precedentes, o volume de fontes bibliográficas a 

respeito do assunto ainda é muito escasso, sendo o tema pouco explorado, dessa 

forma, este projeto é uma proposta para trazer maior elucidação à respeito dos 

impactos da imigração para a região de Roraima, as características das populações 

que têm chegado ao Brasil e quais as respostas das autoridades nacionais para 

esse problema. 

Sabendo que o Exército foi incumbido do comando dessa operação, diversas 

ações vêm sendo tomadas para o abrigamento e interiorização, em conjunto com 

diversas agências, revestindo essa operação de oportunidades de se obter um 

panorama mais completo à respeito da responsabilidades do vetor militar nesse tipo 

de operação. 

 

2 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, cuja técnica utilizada foi a coleta documental para o entendimento do 

fenômeno em estudo. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos do tipo de trabalho com abordagem qualitativa, se orientando para um 

objetivo geral da modalidade exploratória, com a finalidade de produzir 

conhecimentos que auxiliem a identificar quais ações de ajuda humanitária e 

controle de fronteiras têm sido implementadas com o intuito de minorar os impactos 

do fluxo migratório para o Estado de Roraima, dados que ainda são bastante 

escassos atualmente, para isso, utilizaram-se procedimentos técnicos bibliográficos 
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e documentais, com destaque para fontes a respeito do tema, como relatórios, 

tabelas de dados, trabalhos acadêmicos e livros. 

O método de abordagem foi o fenomenológico histórico. 

Fenomenológico porque analisou os dados provenientes do fluxo migratório e 

seus impactos descrevendo-os diretamente. 

Histórico porque levou em conta, além de características da própria crise 

venezuelana, as dinâmicas que regularam outros eventos migratórios de vulto na 

história recente. 

O contexto pesquisado foi escolhido levando-se em conta o tempo e espaço 

em que se percebem os impactos do fluxo migratório venezuelano de forma mais 

dramática, estando a pesquisa delimitada espacialmente ao Estado de Roraima e 

temporalmente ao período de 2014 a 2018. 

A população pesquisada é composta pelos venezuelanos que compõe a massa 

migratória que entra no Brasil pelo Estado de Roraima e pela população dessa 

Unidade Federativa. 

  

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Iniciamos 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 no período de jul/1997 a dez/2018. Essa delimitação baseou-se 

na necessidade de exploração do tema, visto que os conceitos e conseqüências do 

fluxo migratório ganharam destaque notadamente nas últimas duas décadas. 

O limite anterior foi determinado almejando incluir as diretrizes constantes da 

Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, que define os mecanismos para a 

implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951 no Brasil, base a partir da qual 

emanam os conceitos utilizados para abordagem do tema. 

Foram utilizadas as palavras-chave imigração, venezuela, refugiados, ACNUR, 

crise migratória e ajuda humanitária, juntamente com seus correlatos em inglês e 

espanhol, na base de dados RedeBIE, Pergamum, Lilacs, Scielo, Periódicos em 

sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de monografias da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército (ECEME), sendo selecionados apenas os artigos em português, inglês e 

espanhol, com o objetivo de realizar uma comparação com fontes de outros países 

acerca do assunto. Também foram levadas em conta estudos, matérias jornalísticas 
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e levantamentos de dados de instituições governamentais, como a Polícia Federal, 

ou não governamentais, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a 

operações de não-guerra, com enfoque majoritário nas participações das Forças 

Armadas nas Operações Controle e Acolhida. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados a crises 

migratórias, refugiados e impactos de migrações em massa, para realizar uma 

comparação com fontes de outros países acerca do assunto; 

- Estudos, matérias jornalísticas e levantamentos de dados de instituições 

governamentais, como a Polícia Federal e Exército Brasileiro ou não 

governamentais, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que retratam 

impactos dos fluxos migratórios nas comunidades de destino, para a coleta de dados 

objetivos a respeito do tema; e 

- Estudos quantitativos sobre as características dos imigrantes venezuelanos, 

para a coleta de dados objetivos a respeito do assunto. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam a situação político-econômica da Venezuela ou de seus 

imigrantes com viés ideológico, sem apresentar dados objetivos que comprovem 

suas conclusões, para evitar uma leitura parcial ou politicamente engajada nas 

conclusões do artigo. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados, com o objetivo de ampliar 

os conhecimentos acerca do assunto, foram entrevistas e questionários. 

 

2.2.1 Entrevistas 

A fim de identificar experiências relevantes e impressões de profissionais 

diretamente ligados ao evento, foram realizadas entrevistas exploratórias com os 

seguintes especialistas, em ordem cronológica de execução: 

Nome Justificativa 

FELIPE LIMA DE OLIVEIRA – Cap EB Experiência como Cmt PEF em Pacaraima/RR 

PEDRO CARDOSO DA SILVA ALVIM – Cap EB 
Experiência como Cmt SU na Operação 

Controle 

QUADRO 1– Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 
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2.2.2 Questionários 

Para a realização de coleta de dados a respeito da redução dos impactos do 

fluxo migratório no Estado de Roraima, foi estimada a população a ser estudada, 

que limitou-se aos Capitães e Tenentes servindo na guarnição de Boa Vista/RR em 

funções diretamente ligadas às operações, obtidas no sítio eletrônico do DGP, 

chegando-se a um efetivo total de 24 indivíduos para a população a ser pesquisada. 

Assim, com o objetivo de alcançar um nível de confiança de 90%, com erro 

amostral de 10%, a amostra utilizada foi de 16 militares dentro dos parâmetros 

estabelecidos. 

Foi realizado um pré–teste com 03 capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para integrar a 

amostra proposta no estudo, com a finalidade de identificar possíveis falhas no 

instrumento de coleta de dados. Ao final do pré-teste, não foram observados erros 

que justificassem alterações no questionário e, portanto, seguiram-se os demais de 

forma idêntica. 

 

3   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O estudo de fluxos migratórios exige o conhecimento de conceitos que são 

fundamentais para o entendimento das dinâmicas demográficas, dentre os quais se 

destaca a diferenciação entre o termo imigrante e refugiado. 

As definições em português de imigrante são “que ou quem imigra ou se 

estabelece em região ou país diferente do seu” (FERREIRA, 1999), ou “que ou 

aquele que imigra; que ou aquele que vem estabelecer-se em um país estrangeiro” 

(MICHAELIS, 1998), tendo em comum o fato de tratarem de forma abrangente das 

coisas ou indivíduos que se estabelecem em países que não o de nascimento. 

Por outro lado, o conceito de refugiado possui características político-sociais 

mais específicas, sendo tratados, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR), como pessoas que “estão fora de seu país de origem devido 

a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, 

nacionalidade, grupo social ou opinião política” ou “quem foi forçado a deixar seu 

país devido a conflitos armados, violência generalizada e graves violações dos 

direitos humanos” (ACNUR, 2019).   
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No Brasil, a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, define os mecanismos para a 

implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951 e corrobora com o 

entendimento da ACNUR em seu artigo 1º: 

“Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: I - devido a 
fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu 
país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de 
tal país; II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve 
sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função 
das circunstâncias descritas no inciso anterior; III - devido a grave e 
generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de 
nacionalidade para buscar refúgio em outro país.” (BRASIL, 1997) 

 

Com o entendimento dos termos, é possível diferenciar as migrações 

voluntárias, feitas por imigrantes, daquelas forçadas, resultado de perseguição, 

conflito ou violência generalizada, realizadas predominantemente por refugiados 

(UNHCR, 2018). 

Segundo estudos realizados pela ACNUR, em 2017 havia 68,5 milhões de 

pessoas que estavam na situação de migrantes forçados mundialmente, 2,9 milhões 

a mais que no ano anterior, uma média de 44 mil novos deslocados por dia. Do total 

de migrantes forçados, 25,4 milhões eram classificados como refugiados e o 

restante estava dividido entre as categorias de refugiados internos e solicitantes de 

asilo (UNHCR, 2018). 

Esse estudo aponta que os mais significativos fluxos de refugiados se deram a 

partir de 5 países, que somados contemplam 68% do total, são eles: a República 

Árabe Síria, com 6,3 milhões; o Afeganistão, com 2,6 milhões; o Sudão do Sul, com 

2,4 milhões; o Myanmar, com 1,2 milhão e a Somália com 986 mil. O destino desses 

refugiados se deu em direção a 8 países principais, que somados contemplam 63% 

do total, são eles: a Turquia, com 3,5 milhões; o Paquistão, com 1,4 milhão; a 

Uganda, com 1,4 milhão; o Líbano, com 998 mil; o Irã, com 979 mil; a Alemanha, 

com 970 mil; o Bangladesh, com 932 mil; e o Sudão, com 906 mil (UNHCR, 2018). 

Assim, o estudo constata a predominância de fluxos de refugiados entre países 

em desenvolvimento, predominantemente para aqueles de renda média, onde os 

anfitriões lidam com barreiras internas ao próprio desenvolvimento, o que torna 

especialmente desafiadora a tarefa de mobilizar os recursos necessários para 

atender às necessidades das massas de refugiados em seus territórios (UNHCR, 

2018). 
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Esses obstáculos trazem consigo a percepção, nem sempre correta, por parte 

das populações que recebem os refugiados, de que sua chegada traz reflexos 

econômicos e sociais negativos, como mostra estudo realizado na região de Karega, 

na Tanzânia, onde refugiados Ruandenses e Burundis foram acolhidos. Os 

pesquisadores coletaram relatos de trabalhadores rurais tanzanianos em que se 

queixam de maior competição pelos postos de trabalho e aumento de preço de 

produtos na região (MAYSTADT e VERWIMP, 2014).  

Outro estudo, realizado com os refugiados liberianos em Ghana, por meio de 

entrevistas tanto com os anfitriãos quanto com os refugiados, concluiu que a vinda 

destes foi percebida como causadora de impactos no custo de vida, com aumento 

no preço dos meios de subsistência e dos imóveis; também foi-lhe atribuído o 

aumento na pressão sobre as estruturas básicas para educação, saúde e 

saneamento, mostrando-se como um dos principais focos para disputas entre 

refugiados e anfitriões; também, o aumento na incidência dos vícios sociais, em que 

a população local notou crescimento na prostituição, consumo de bebida alcoólica e 

promiscuidade (CODJOE, TAGOE e REED, 2013). 

 Do exposto, é evidente que ambos os estudos alertam para o risco de conflito 

entre a população anfitriã e os refugiados, caso a condução do acolhimento não seja 

realizada cuidadosamente. 

O aumento da violência também pode ser conseqüência do modelo de 

acolhimento de refugiados em campos, como é o caso do Talibã, que nasceu nos 

campos de refugiados Afegãos, em solo Paquistanês (Moore, 2001), vindo a 

fornecer, inclusive, combatentes para a guerra do Talibã contra os Estados-Unidos 

(Baldaulf e Tohid, 2003)  

No contexto regional, a Venezuela passa por uma crise econômica aguda, 

como se pode observar nos indicadores do Fundo Monetário Internacional (FMI) que 

apontam para uma queda de 18% no Produto Interno Bruto (PIB) do país, as taxas 

de inflação acima de 900 mil por cento ao ano (FMI, 2019) e o desemprego na casa 

dos 35% em 2018 (FMI, 2019) com 87% da população abaixo da linha da pobreza, e 

perda média de 11kg do peso corporal em 2017 (ENCOVI, 2017). Outro reflexo da 

crise foi o desabastecimento de produtos de primeira necessidade, levando 

venezuelanos a iniciarem um movimento migratório em busca de trabalho (ENCOVI, 

2017), principalmente para a Colômbia, o Chile, o Peru, os Estados Unidos, o 
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Equador e o Brasil, atingindo a marca de 1 milhão de imigrantes entre 2014 e 2017 

(UNHCR, 2018). 

 Essa situação de desafiadora insegurança, redução de renda, e 

desabastecimento de alimentos e medicamentos não caracterizam os imigrantes 

venezuelanos como refugiados, mas são fatores suficientemente alarmantes para 

que a ACNUR classifique-os na categoria “Grupo de Interesse”, utilizada para 

aqueles que são regidos por regras previstas em acordos internacionais, legislações 

regionais ou resoluções da Assembléia Geral da ONU (UNHCR, 2018). 

A situação venezuelana foi destacada como o mais intenso agravamento do 

fluxo de imigrantes, em termos de país de origem em 2017, com aumento de 345 mil 

deslocados. Conseqüentemente, os países anfitriões, citados acima, se viram 

impelidos a implementarem medidas excepcionais para acolher os venezuelanos, de 

forma análoga à de refugiados (UNHCR, 2018). 

A Venezuela tornou-se o 4º país em número de novos pedidos de asilo em 

2017, com 111 mil, sendo o Brasil o 3º principal destino desses pedidos, com quase 

18 mil naquele ano, atrás do Peru (33 mil) e Estados Unidos (30 mil). No início de 

2018, já eram registrados pelos países anfitriões mais de 500 mil venezuelanos sob 

formas legais alternativas de imigração e estimava-se que uma quantidade ainda 

maior estivesse na situação de imigração ilegal, que expõe os imigrantes ao risco de 

tráfico humano, violência, exploração, discriminação e abuso sexual (UNHCR, 

2018). Esse fluxo migratório vem se agravando exponencialmente, estudo realizado 

pela ENCOVI em 2017 aponta que, até 2017, 80% da imigração havia ocorrido nos 

dois últimos anos. 

Os venezuelanos que deixam seu país o fazem em busca de emprego, com 

67% nessa situação, o que fica evidente pelo fato de a maioria dos imigrantes 

estarem em idade produtiva, com 88% entre 15 e 59 anos. Também é nítida a 

imigração dos estratos mais favorecidos da sociedade, compondo mais da metade 

desse universo. Com boa qualificação, tendo quase metade dos imigrantes 

alcançado o Ensino Universitário (sem necessariamente tê-lo concluído) (ENCOVI, 

2017). 

No Brasil, as solicitações de refúgio ativas eram de 154 mil até 2018, das quais 

os venezuelanos ocupavam a 1ª posição, com 77 mil pedidos, sendo o Estado de 

Roraima detentor do maior número de solicitações, 65 mil, quase o dobro do 2º 

colocado (São Paulo, com 35 mil) (Casa Civil, 2018). 
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 A cidade de Pacaraima/RR é a principal porta de entrada de imigrantes, tendo 

sido registradas a entrada de quase 200 mil venezuelanos pelo município entre 2017 

e 2018, dos quais estima-se que 98 mil permaneceram no país. O perfil dos 

imigrantes diverge daquele apresentado no estudo da ENCOVI, sendo o Brasil 

destino de estudantes (17% assim se declararam) e trabalhadores de baixa 

qualificação, como pedreiros (6,5%), pessoas sem ocupação (5,7%), vendedores 

(5,7%), donas de casa (4%), mecânicos (4%), barbeiros (3,6%) e cozinheiros (3,2%) 

(Casa Civil, 2018). 

Diante desse quadro, o Roraima tem sido bastante impactada pelo afluxo em 

massa de pessoas, principalmente se levadas em conta as características locais, 

pois trata-se do Estado com a menor população estimada no país em 2018, com 576 

mil habitantes (contabilizados os imigrantes venezuelanos), seu mercado de trabalho 

é limitado, sendo o setor público a principal ocupação, com 50 mil servidores. Com 

renda per capita domiciliar na casa dos 1204 reais e IDH 0,707 (13º colocado no 

país) (IBGE, 2017) o Estado apresenta dificuldade para absorver os venezuelanos. 

A respeito dos impactos, apesar de não terem sido encontrados estudos 

conclusivos sobre a relação entre o fluxo migratório e a criminalidade, observou-se o 

aumento da violência de 2014 a 2017. 

“em 2014, as mortes violentas intencionais foram contabilizadas em 78, 
enquanto no ano de 2017 foram registradas 230. Homicídio doloso saltou de 
72 (2014) para 212 (2017). Em relação às informações quanto ao sistema 
prisional, a população carcerária total no estado constava em 1604 (2014) e 
saltou para 2339 (2016). Observemos que o ano de 2014 é um marco para 
estas análises, na medida em que a decadência da economia venezuelana 
gera a imigração que hoje representa, talvez, o maior desafio a ser tratado” 
(ZANETTE, 2018) 

 

 Corrobora o crescimento da população carcerária (2016 a 2017), o salto de 26 

para 87 detentos estrangeiros nos presídios de Roraima (CNMP, 2017). 

 Diante desse quadro, o Governo do Brasil reconheceu, em 15 de fevereiro de 

2018, a situação de vulnerabilidade decorrente do fluxo migratório no Estado de 

Roraima, por meio do Decreto Presidencial nº 9.285, e criou o Comitê Federal de 

Assistência Emergencial para acolher as pessoas em situação de vulnerabilidade, 

envolvendo a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério da Defesa e o 

Gabinete de Segurança Institucional, por meio do Decreto Presidencial nº 9.286, 

também de 15 de fevereiro de 2018 (OLIVEIRA, 2018) 

“Conforme determinação presidencial, o Ministério da Defesa passaria a 
atuar como Secretaria-Executiva do Comitê Federal de Assistência 
Emergencial e deveria prestar-lhe o apoio administrativo. Além disso, um 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rr/panorama
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general de divisão do Exército Brasileiro foi nomeado coordenador 
operacional do Comitê Federal de Assistência Emergencial. Caberia a ele 
coordenar as ações emergenciais com a utilização do componente militar, 
em colaboração com órgãos, agências governamentais e organizações não 
governamentais, brasileiras e estrangeiras.” (OLIVEIRA, 2018) 

 

O Ministério da Defesa, então, publicou as Diretrizes Ministeriais nº 03/2018 e 

nº 04/2018, em que estabeleceu parâmetros e responsabilidades na execução das 

operações Acolhida e Controle, respectivamente (OLIVEIRA, 2018). 

A Operação Acolhida foi criada com a finalidade de prestar ajuda humanitária 

ao Estado de Roraima e seria conduzida por meio da Força Tarefa Logística 

Humanitária, sob o comando do Gen Div Eduardo Pazuelo. 

“De acordo com a doutrina militar brasileira, uma operação de ajuda 
humanitária é concebida para aliviar o sofrimento humano, decorrente de 
desastres naturais ou causados pelo próprio homem, que representem séria 
ameaça à vida ou resultem em extenso dano, bem como para prestar 
assistência cívico-social. Esse tipo de operação destina-se a complementar, 
com a utilização de meios militares, o esforço de resposta a desastre do 
governo e de organizações não governamentais.” (OLIVEIRA, 2018) 

 

A Operação Controle, criada com para combater os delitos transfronteiriços e 

apoiar o controle migratório, que ficaria sob responsabilidade da Polícia Federal no 

Estado de Roraima, foi executada pela 1ª Brigada de Infantaria de Selva, sediada 

em Boa Vista/RR, sob diretrizes do Comando de Operações Terrestres do Exército 

Brasileiro (COTER) e do Comando Militar da Amazônia (CMA).  

“a 1ª Brigada de Infantaria de Selva intensificasse a vigilância na faixa de 
fronteira do Estado de Roraima, a partir de 20 de fevereiro de 2018, por 
meio de ações militares preventivas e repressivas, particularmente na 
região dos pelotões especiais de fronteira de Pacaraima e de Bonfim, e, em 
profundidade, nos eixos rodoviários oriundos da Venezuela e da Guiana. 
Para isso, as ações deveriam ocorrer em coordenação com a Força-Tarefa 
Logística Humanitária, com os órgãos de segurança pública (OSP) e com as 
agências governamentais de interesse. Caberia, também, ao CMA, a 
disponibilização de tropas e meios que reforçariam a 1ª Brigada de 
Infantaria de Selva em suas ações.” (OLIVEIRA, 2018) 

 

Combinadas, as operações têm por principal estratégia a interiorização dos 

venezuelanos, tendo em vista a incapacidade do Estado de Roraima em absorver os 

imigrantes, deslocando-os para outras Unidades Federativas do Brasil através de 

uma ação que envolve o Exército, a Força Aérea, Polícia Federal (PF), ACNUR, 

Organização Internacional para Migrações (OIM) e Fundo de Populações das 

Nações Unidas (UNFPA), com a finalidade de “oferecer maiores oportunidades de 

inserção sócio-econômica aos imigrantes venezuelanos e diminuir a pressão sobre 

os serviços públicos do estado de Roraima”, tendo sido interiorizados 3.271 

venezuelanos até novembro de 2018. (Casa Civil, 2018) 
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Apesar dos esforços, foram identificados obstáculos levantados por estudo 

realizado pela Casa Civil em 2018, ainda a serem superados com essa estratégia: 

“•Institucionalidade às ações de atendimento humanitário:•Plano de 
contingência para acolhimento dos imigrantes em RR, frente à continuidade 
e possível aumento do fluxo migratório •Melhoria das condições de 
abrigamento em RR para prevenir doenças e agravos em saúde 
•Implantação do Plano de Saúde elaborado pelos três entes federados e 
continuidade e ampliação da imunização em RR •Disponibilidade de 
aeronaves da FAB para assegurar a interiorização, com acompanhamento 
de equipe de saúde •Ampliação das vagas em abrigos nas cidades destino 
para interiorização •Inserção social e laboral dos imigrantes” (Casa Civil, 
2018) 
 

A fim de aprofundar os conhecimentos acerca das características dessas 

operações, uma investigação foi conduzida junto aos Oficiais que tiveram 

oportunidade de atuar diretamente com os refugiados, sendo a amostra formada em 

sua maior parte por Cmt Pel e SU, conforme Tabela 1, que não estavam 

empregados especificamente em uma ou outra vertente (acolhimento e controle), 

conforme Gráfico 1: 

TABELA 1 - Quantidade absoluta e percentual da amostra segundo funções desempenhadas nas 
Operações Acolhida e Controle 

Grupo 
 

Escalão 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Cmt Pel 7 43,8 
Cmt SU 4 25 
Oficial de Operações 2 2 
Outros 3 29,2 
TOTAL  100,0% 

Fonte: O autor 

 

 
GRÁFICO 1 – Participação da amostra nas Operações Acolhida e Controle 

Fonte: O autor 
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Dentre as atividades desempenhadas pela amostra, os postos de bloqueio e 

controle de estradas (PBCE) foram a técnica mais amplamente utilizada, conforme 

Tabela 2, dividindo-se em dois locais de atuação, um avançado, na cidade de 

Pacaraima/RR e outro em profundidade, na cidade de Boa Vista/RR, sendo os 

principais objetivos desses PBCE listados na Tabela 3 que se segue. 

TABELA 2 - Quantidade percentual da amostra segundo atividades desempenhadas nas Operações 
Acolhida e Controle 

Valores 
 

Atividade 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

PBCE na cidade de Boa Vista/RR 11 68,8 
PBCE na cidade de Pacaraima/RR 8 50 
Patrulhamento no perímetro e interior dos abrigos de imigrantes 10 62,5 
Montagem de abrigos de imigrantes 5 31,3 
Serviço de escala em abrigos de imigrantes 5 31,3 
Outros 3 18,9 
   

Fonte: O autor 
 

TABELA 3 – Objetivos principais dos PBCE executados por ocasião das Operações Acolhida e 
Controle 

Valores 
 

Objetivo do PBCE 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Nunca realizou PBCE no contexto da Operação Controle 2 12,5 
Contagem de entrada e saída de imigrantes 14 87,5 
Levantamento de perfil populacional (idade, gênero, classe social 
ou formação) 

9 56,3 

Identificação de populações vulneráveis (indígenas, crianças e 
pessoas em situação de miséria) 

6 37,5 

Levantamento de antecedentes criminais 2 12,5 
Combate ao tráfico de drogas 14 87,5 
Combate ao tráfico de armas 13 81,3 
Combate ao tráfico de pessoas 11 68,8 
Encaminhamento/orientação para solicitantes de refúgio 6 37,5 
Identificação de autoridades venezuelanas 3 18,8 
   

Fonte: O autor 

Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos, vale salientar que o 

caráter interagências das operações conduzidas no combate aos impactos do fluxo 

em massa de imigrantes fica evidente ao se avaliarem as impressões predominantes 

dos comandantes de tropa empregados em primeiro escalão, a saber, pelotões ou 

subunidades, que em sua totalidade tiveram a oportunidade de atuar em 

coordenação ou em cooperação com diversas instituições, órgãos e organismos, 

conforme Tabela 4 que se segue. 
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TABELA 4 – Agências que atuaram em conjunto com o Exército Brasileiro nas Operações Controle e 
Acolhida 

Valores 
 

Agências 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Força Nacional de Segurança 9 56,3 
Polícia Federal 7 43,8 
Polícia Rodoviária Federal 15 93,8 
Receita Federal 8 50 
Polícia Militar 12 75 
Polícia Civil 3 18,8 
Agências do Governo Estadual de Roraima 6 37,5 
Agências da Prefeitura de Boa Vista/RR 2 12,5 
Agências da Prefeitura de Pacaraima/RR 3 18,8 
ACNUR – Organização das Nações Unidas 8 50 
Outras 2 12,6 
TOTAL  100,0% 

Fonte: O autor 

Contudo, conforme Tabela 5, conclui-se que a participação das agências foi 

fundamental, importante ou muito importante para a amostra, evidenciando a 

necessidade de uma relação aproximada entre as agências. 

TABELA 5 – Importância da participação das agências governamentais nas Operações Acolhida e 
Controle. 

Valores 
 

Participação das agências 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Sem importância 0 0 
Pouca importância 0 0 
Importante 4 25 
Muito importante 6 37,5 
Fundamental 6 37,5 
TOTAL 16 100,0% 

Fonte: O autor 

 

GRÁFICO 2 – Importância da participação das agências governamentais nas Operações Acolhida e 
Controle.  
Fonte: O autor 
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Como conseqüências das ações no estado de Roraima, com a intensificação 

das ações repressivas, poderia haver uma desconfiança ou até agressividade por 

parte dos imigrantes, fruto das várias linhas de controle impostas ao trajeto de 

Pacaraima até a capital do estado, em Boa Vista, e o dia-a-dia sob a tutela dos 

administradores dos abrigos de refugiados, entretanto, a impressão é de que existe 

compreensão por parte da maioria dos imigrantes abordados, conforme Tabela 6 

que se segue. 

TABELA 6 – Comportamento predominante de imigrantes abordados nas Operações Acolhida e 
Controle. 

Valores 
 

Participação das agências 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Receptivo 8 50 
Indiferente 1 6,3 
Com desconfiança 7 43,8 
Evitavam contato com os militares 0 0 
Ríspido 0 0 
TOTAL 16 100,0% 

Fonte: O autor 

 Entrevistas conduzidas com militares que comandaram SU e PEF diretamente 

envolvidos nesse contexto corroboram os resultados obtidos nos questionários, 

tendo sido destacadas a importância das agências para que fosse possível alcançar 

os objetivos propostos, por um motivo principal: ferramentas que inexistem para as 

Forças Armadas por uma questão de competência legal de outras instituições, como 

exemplo, a emissão de carteira de trabalho. 

Acrescente-se a isso uma interessante constatação, a de que apenas o 

Exército e as Forças Armadas estariam preparadas para conduzir uma operação de 

tamanha envergadura, tendo sido destacadas tanto a disposição dos militares em 

assumirem esse papel, como a capacidade logística que inexiste nas demais 

agências envolvidas. 

 

4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa esclareceu idéias a respeito da atuação do Governo do 

Brasil nas ações de ajuda humanitária e controle de fronteiras em conseqüência do 

fluxo migratório venezuelano. 

Tratando-se de uma ação sem precedentes, o volume de fontes bibliográficas a 

respeito do assunto ainda é muito escasso, sendo o tema pouco explorado, 
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constando deste artigo um estudo com o objetivo de trazer maior elucidação à 

respeito dos impactos da imigração para a região de Roraima, as características das 

populações que têm chegado ao Brasil e quais as respostas das autoridades 

nacionais para esse problema. 

Sabendo que o Exército foi incumbido do comando dessa operação, diversas 

ações foram tomadas para o abrigamento e interiorização, em conjunto com 

diversas agências, revestindo essa operação de oportunidades de se obter um 

panorama mais completo à respeito da responsabilidades do vetor militar nesse tipo 

de operação. 

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

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a 

compreensão sobre quais ações de ajuda humanitária e controle de fronteiras têm 

sido implementadas com o intuito de minorar os impactos do fluxo migratório para o 

Estado de Roraima. 

O artigo salienta a necessidade de manter-se alerta para o risco de conflito 

entre a população anfitriã e os refugiados, caso a condução do acolhimento não seja 

realizada cuidadosamente, entretanto, poderiam se esperar como conseqüências 

das ações no estado de Roraima, com a intensificação das ações repressivas, uma 

desconfiança ou até agressividade por parte dos imigrantes, mas a impressão é de 

que existe compreensão por parte da maioria dos imigrantes abordados como 

contrapartida à forma respeitosa de atuação da tropa, conforme se apreende da 

compilação de dados oriundos de questionários conduzidos com militares na linha 

de frente das operações. 

Alinhado a todas essas constatações, salienta-se a necessidade de contar com 

um ambiente interagências eficiente, dada sua grande importância para a correta e 

harmoniosa condução das operações em uma situação tão sensível como a 

encontrada no fluxo migratório venezuelano. 

Conclui-se, portanto, que as principais formas de atuação do Exército 

Brasileiro, em conjunto com as diversas agências das esferas internacional, federal, 

estadual e municipal, na implementação de abrigos, controle do fluxo migratório nas 

principais vias de acesso e interiorização via aérea são o tripé da estratégia para 

mitigar os impactos trazidos ao estado de Roraima pelos imigrantes. 
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ANEXO 

SOLUÇÃO PRÁTICA 

   

No presente artigo, foram levantadas quais ações de ajuda humanitária e 

controle de fronteiras têm sido implementadas com o objetivo de minorar os 

impactos do fluxo migratório para o Estado de Roraima. 

Por meio de revisão bibliográfica, aferiu-se que, para realizar o correto 

ordenamento da fronteira, o Exército foi incumbido do comando das Operações 

Controle e Acolhida, responsabilizando-se pelo ordenamento da fronteira e 

assistência aos refugiados, em conjunto com diversas agências. 

Como fruto de questionários e entrevistas com militares no comando das 

frações em primeiro escalão, levantou-se que, dentre as atividades desempenhadas, 

os postos de bloqueio e controle de estradas (PBCE) foram a técnica mais 

largamente utilizada, sendo seus principais objetivos a contagem de entrada e saída 

de imigrantes e o combate ao tráfico de drogas, armas e pessoas. O ambiente 

interagências destacou-se como muito importante para o êxito no cumprimento da 

missão, salientando a necessidade de uma relação aproximada entre os atores 

envolvidos para que se alcance um resultado positivo, principalmente por haverem 

ferramentas que inexistem para as Forças Armadas por uma questão de 

competência legal de outras instituições, como exemplo, a emissão de carteira de 

trabalho. 

Assim, do exposto, salientam-se as seguintes soluções práticas levantadas no 

presente estudo: 

- O emprego de tropa mais indicado para lidar com uma crise migratória é o 

PBCE, desdobrado nos corredores de imigração mais utilizados, em duas posições 

principais, uma avançada, na cidade fronteiriça e outra em profundidade, no entorno 

do principal centro urbano da região; 

- Para que se possam prestar todos os serviços de ordenamento da fronteira e 

ao mesmo tempo um cerrado controle de acesso ao país, a coordenação entre as 

agências envolvidas se impõe, para que cada uma possa atuar dentro de sua esfera 

de competência, de forma a evitar duplicidades ou indisponibilidades.   
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