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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar o processo logístico realizado ao longo da 
Operação Acolhida. Em situações emergenciais e de crise humanitária, como a desencadeada 
pelo intenso fluxo migratório de venezuelanos na Fronteira Norte, consideramos de grande 
relevância a gestão realizada pelo setor logístico do Exército Brasileiro que, por meio de uma 
operação interagências, conseguiu garantir medidas de assistência humanitária de forma célere, 
com alta capacidade de apoio em suprimentos para saúde e alimentação. Por conseguinte, 
compreendemos a partir dessa análise a necessidade de um planejamento prévio e bem 
ordenado, com capacidade de tomar decisões e analisar custos e benefícios para a ajuda 
humanitária.  
 
Palavras-chave: logística, ajuda humanitária, operação acolhida, venezuelanos. 

ABSTRACT 

This paper aims to analyze the logistic process carried out throughout the Operação Acolhida. In emergency 

and humanitarian crisis situations, such as that triggered by the intense migratory flow of Venezuelans in 

the Northern Frontier, we consider the management carried out by the Brazilian Army logistic sector of 

great importance, which, through an interagency operation, was able to guarantee humanitarian assistance 

measures quickly, with high support capacity in health and food supplies. As a result, we understand from 

this analysis the need for well-ordered, advance planning with the ability to make decisions and analyze 

costs and benefits for humanitarian aid. 

 

Keywords: logistics, humanitarian aid, Operação Acolhida, Venezuelans. 
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1 INTRODUÇÃO 

A vinda de migrantes venezuelanos para o Brasil tem se tornado uma 

atividade cada vez mais intensa devido ao agravo da situação política, econômica e 

social da Venezuela nos últimos anos. Desde a posse, em 2013, do atual presidente 

Nicolás Maduro, a crise venezuelana vem se agravando de forma que a população já 

não sustenta mais, buscando melhores condições de vida nos países vizinhos.  

Diante desta conjuntura de crise e de não atendimento aos direitos 

fundamentais da população venezuelana, a situação tomou contornos ainda mais 

dramáticos em que a população descontente e esgotada de tantas necessidades, 

inclusive de produtos e alimentos necessários a sobrevivência, iniciou um fluxo 

migratório sem precedentes a diversos países. 

Devido a proximidade geográfica e facilidade de acesso, devido a não 

obrigatoriedade do passaporte, o Brasil se tornou um dos países com o maior fluxo 

imigratório de venezuelanos. A principal região de transposição da fronteira 

Venezuela-Brasil é através da cidade de Pacaraima, localizada no extremo oeste do 

estado de Roraima (RR). O aumento significativo do fluxo, desde o final de 2016, 

avolumou a interiorização dos venezuelanos para outras cidades, como a capital do 

estado, Rio Branco, contudo a região não sustentou a quantidade de imigrantes. As 

proporções tomadas pela imigração acima do esperado causou significativo 

crescimento de imigrantes nas ruas acarretando, inclusive, um ambiente de tensão na 

população no que tange a segurança. 

No mapa abaixo podemos verificar a linha de fronteira Venezuela-Brasil, 

com extensão de 2.199 km, abarcando estados de Roraima e Amazonas, e o principal 

ponto de recepção dos migrantes na região de Pacaraima.  
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Fronteira Brasil x Venezuela 

 
Fonte: https://www.poder360.com.br/infograficos/a-fronteira-do-brasil-com-a-venezuela/ 

 
 

Buscando maiores soluções para a questão do fluxo migratório na região 

fronteiriça, o governo brasileiro implementou uma série de políticas públicas com 

participação de várias agências de maneira integrada, estabelecendo a Operação 

Acolhida sob liderança do Exército Brasileiro. 
A solução inicial encontrada, com a ausência de uma política de 
gerenciamento das migrações e do refúgio no Brasil, foi a realização 
de missões de apoio ao município local com distribuição de remédios, 
alimentos, bens de primeira necessidade. Esse apoio foi realizado pelo 
CNIg, em conjunto com outras instituições de governo e organizações 
não governamentais, como o Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Refúgio (ACNUR)1. 
 

Desta forma, o apoio a população de imigrantes que chegavam a região foi 

realizado, inicialmente, de forma satisfatória amenizando o sofrimento dos 

venezuelanos, contudo, com o aumento significativo da chegada desses imigrantes 

na região, a missão de apoio organizada não se via mais capaz de suportar a massa 

de imigrantes que chegavam a região. 

 

1 Relatório disponibilizado pela Fundação Getúlio Vargas com título “Desafio Migratório em Roraima  
Repensando a política e gestão da migração no Brasil”. Disponível em http://dapp.fgv.br/wp-
content/uploads/2018/03/Desafio-migratório-Roraima-policy-paper.pdf. Acesso em 25 de Maio de 2019. 
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A fronteira brasileira situada no município de Pacaraima, no estado de 
Roraima, concentra esse fluxo sem condições infraestruturais de 
garantir uma recepção digna. Portanto, com o crescente e contínuo 
fluxo, o estado passou a contar com a gestão do fluxo migratório a 
partir da implementação, via Governo Federal, de medidas duais que 
visassem minimizar os impactos para Pacaraima assim como garantir 
assistência humanitária para imigrantes venezuelanos. (MENDES, 
PAIVA, RODRIGUEZ, 2018) 

Com o desafiador aumento do fluxo imigratório, com cerca de 17.8652 

venezuelanos solicitando refúgio no Brasil, e o esgotamento da capacidade de apoio 

dos órgãos até então envolvidos, o Governo Federal deu início, em janeiro de 2018, a 

Operação Acolhida, com a finalidade de garantir medidas que assegurem o efetivo 

apoio a população do país vizinho desamparada no Estado de Roraima.  
Diante desse quadro de tamanha agressão aos direitos fundamentais 
da humanidade, tem-se observado no mundo todo, quer da parte dos 
governos nacionais, como de entidades supranacionais e da 
sociedade civil organizada, o incremento das ações de resposta a 
essas nefastas calamidades na forma de ajuda humanitária, e também 
das iniciativas para fomentar a cultura da mitigação de riscos, do 
desenvolvimento sustentável e da promoção da paz. Uma das 
atividades que mais impactam nesse esforço de ajuda é a logística 
humanitária, tendo em vista responder pela maior parte das 
necessidades básicas da população em situações de crise 
humanitária, pois o seu acerto ou fracasso pode ser a diferença entre 
salvar vidas ou perdê-las. (BARREIRA JÚNIOR, 2018) 

A Operação Acolhida conta com grande efetivo de diversas agências 

governamentais e não-governamentais atendendo aos migrantes venezuelanos em 

suas necessidades básicas e no registro dos mesmo para a entrada no Brasil. Grande 

parte desses migrantes tem como ponto de direção a capital de Boa Vista, muitos 

deles caminhos por estradas a fim de chegar ao seu destino percorrendo quilômetros 

de estrada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Dados do Comitê Nacional de Refugiados, “Refúgio em Números”, Casa Civil, última modificação em 10 mai. 
2018, acesso em 28 mai 2019.Disponível em:  http://www.casacivil.gov.br/operacao-acolhida/documentos/refugio-em-
numeros-3a-edicao-conare-secretaria-nacional-de-justica-ministerio-da-justica/view. 
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Deslocamento Boa Vista x Pacaraima 

 
Fonte: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/junho/29/1.b-Apres-Cel-Merces-MS-1.pdf 

Segundo MENDES, PAIVA e RODRIGUEZ, a atuação das Forças Armadas, 

em especial do Exército Brasileiro deram o primeiro suporte e assistência humanitária, 

caracterizando uma eficiência e pronta resposta para os impactos gerados pelo alto 

fluxo migratório na região de Pacaraima.  

1.1 PROBLEMA 

Com o passar dos anos, a ajuda humanitária vem se tornando cada 
vez mais frequente em localidades e países cuja política ou sua 
estrutura básica não permitam um apoio adequado aos seus 
habitantes. De acordo com a Global Humanitarian Assistance a ajuda 
humanitária “se destina a de salvar vidas, aliviar o sofrimento, e manter 
a dignidade humana durante e após uma crise provocada pelo homem 
ou um desastre natural, bem como prevenir os despreparados para 
evitar que essas situações aconteçam” (GLOBAL HUMANITARIAN 
ASSISTANCE, 2017). 

O Brasil, devido a sua importância e capacidades no cenário mundial, 

ocupa um papel importante no apoio aos desamparados. Esta capacidade está 

traduzida na sua consolidação política, econômica e por uma agenda histórica de 
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política externa baseada em cooperação com os povos. Dessa maneira, uma das 

instituições mais importantes para o Brasil se concentra nas Forças Armadas e 

capacidade de defesa notoriamente estruturada. 

No caso específico dos nossos vizinhos venezuelanos, a necessidade de 

ajuda humanitária advém da crise na estrutura política do país que se alastra por um 

longo período. Como consequência disso, a estrutura econômica e de segurança, 

principalmente, sofreram profundo impacto refletindo diretamente na população. 

Miséria, fome e exclusão social vem se tornando uma constante para os 

venezuelanos, que vem procurando abrigo em países vizinho. O Brasil vem sendo o 

principal refúgio da maioria destes desassistidos.  

Em consequência disso, foi criada uma estrutura logística no Brasil de 

forma a receber e ajudar adequadamente estes necessitados. Assim, as Forças 

Armadas juntamente com outras agências desenvolveram todo o apoio dado aos 

migrantes a partir das ações logísticas. 

Este trabalho tem como análise a importância da logística de ajuda 

humanitária na Operação Acolhida, assim como, a mobilização em apoio a população 

venezuelana. A problemática centra-se em: 

- Como a logística humanitária militar tornou-se essencial para o sucesso 

da Operação Acolhida e para a assistência com celeridade dos migrantes 

venezuelanos na fronteira norte? 

 

1.2 OBJETIVOS  

 
A presente pesquisa tem por objetivo geral apresentar o emprego do 

Exército Brasileiro nas atividades logísticas de ajuda humanitária, especificamente na 

região de Roraima (Operação Acolhida). Será apresentado uma análise da 

mobilização realizada em apoio a população venezuelana através de pesquisas.   

Como consequência do contexto apresentado, este trabalho terá os 

seguintes objetivos específicos: 

- Analisar como o Exército Brasileiro é empregado nas operações de 

ajuda humanitária; 
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- Apresentar, com base nas doutrinas logísticas, os aspectos logísticos 

mobilizados no apoio a população venezuelana. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Atualmente, observamos uma crescente demanda das ações de apoio 

humanitário. Paralelamente a isso, o Exército Brasileiro ocupa papel de destaque no 

emprego de sua tropa e logística em tais cenários. Desta forma, é de fundamental 

importância o estudo e análise do seu emprego da logística de ajuda humanitária 

tomando-se por base as operações humanitárias.  

Neste contexto, busca-se com esta pesquisa realizar um estudo do caso 

específico da logística de ajuda humanitária na Operação Acolhida e a mobilização 

em apoio a população venezuelana para o aperfeiçoamento das técnicas e 

procedimentos utilizados contribuindo para uma melhor panejamento e aplicação da 

Força Terrestre nestas operações.  

 
2. METODOLOGIA 
 
2.1 HISTÓRICO RECENTE DA MIGRAÇÃO VENEZUELANA PARA O BRASIL 

 
Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), é 

considerado como migração o processo de atravessamento de uma fronteira 

internacional ou de um Estado. É um movimento populacional que compreende 

qualquer movimentação de pessoas, independentemente da extensão, da 

composição ou das causas; inclui a migração de refugiados, pessoas deslocadas, 

pessoas desenraizadas e migrantes econômicos. (OIM, 2004) 

Conforme visto, o movimento em massa de venezuelanos para o Brasil 

caracteriza-se como migração. Contudo, o fluxo de intensa quantidade agravou uma 

crise migratória sem precedentes na região de fronteira no Brasil. A partir de fluxos 

como o de migrantes venezuelanos e outros recentes como o fluxo de haitianos, houve 

uma revisão da política migratória que tinha como lei o Estatuto do Estrangeiro datado 

de 1980. A revisão legal garantiu um novo modelo de entrada para esse fluxo 

migratório, caracterizando-o como visto humanitário.  

A realidade migratória brasileira atual, está marcada pela entrada de 
imigrantes venezuelanos pela cidade de Pacaraima, em Roraima. 
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Mesmo que a questão, no contexto brasileiro não represente uma 
ameaça, ainda assim requer o gerenciamento do fluxo por parte do 
Estado que reage a um problema causado por um ator regional. Essa 
reação brasileira também prevê a atenção aos Direitos Humanos de 
milhares de pessoas que buscam no Brasil melhores condições de 
vida. A Nova Lei de Migração, aprovada em maio de 2017, 
compreende a situação das populações migrantes em respeito à 
Constituição e às legislações internacionais das quais o País é 
signatário, tais como a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967. 
(MENDES, PAIVA, RODRIGUEZ, 2018) 

 

2.2 CRIAÇÃO DA OPERAÇÃO ACOLHIDA 

 A Operação Acolhida é uma das maiores ações interagências sob 

coordenação do Governo Federal, tendo agências civis e não governamentais, além 

do governo estadual e municipal para cooperação em medidas de assistência 

emergencial com a crise que se instalou na região de Roraima, decorrente do fluxo de 

migrantes venezuelanos em condições de vulnerabilidade que adentravam a fronteira.  

Assim, em janeiro de 2018 foi criada a Operação Acolhida com o objetivo 

precípua de apoiar de forma rápida e eficaz as necessidades básicas da massa de 

imigrantes venezuelanos que abandonaram seu país de origem em busca de 

melhores condições de vida. Sua importância caracteriza-se principalmente por 

realizar um apoio logístico humanitário aos necessitados e dar destinação adequada 

aos imigrantes interiorizando os imigrantes.    

Para tanto, foram desenvolvidos diversos abrigos para prestar apoio às 

carências básicas dos imigrantes principalmente em alimentação e saúde. Foram 

construídos 13 abrigos, sendo necessária toda uma logística de materiais para a 

construção dos abrigos em locais cedidos e adaptados para a recepção dos 

imigrantes venezuelanos.  

De acordo com informações disponibilizadas pelo Exército Brasileiro em 

seu site, o 6º BEC contribuiu com a Força-Tarefa de logística Humanitária com a 

construção de novos abrigos. Abaixo, seguem algumas imagens bem como uma 

citação acerca dos primeiros trabalhos de engenharia e construção realizados no 

local onde se instalaram os abrigos3. 

 

3 Informações e imagens disponíveis em https://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-
/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/construcao-de-novos-abrigos-da-operacao-acolhida/8357041. 
Acesso em 01 de junho de 2019. 
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Os novos abrigos terão a capacidade de acolher até 500 pessoas cada 
um.  As obras estão em fase final e consistem na execução de serviços 
de: terraplenagem e nivelamento dos terrenos, aplicação de uma 
camada de aproximadamente mil metros cúbicos de brita, implantação 
de 238 metros de encanamento de rede de esgoto, perfuração e 
colocação de 30 postes de iluminação, construção de 404 metros de 
cerca com emprego de folhas de zinco, ligação de oito caixas d’água 
com capacidade de armazenamento e distribuição de 8.000 litros, 
implantação das áreas de lavatório com instalação da rede hidráulica e 
de tanques, ligação da rede de água e esgoto aos 8 contêineres de 
banho e sanitários, e por fim, colocação de estacas de madeira para 
delimitação dos espaços de montagem das barracas. Foram 
empregados nesta fase um efetivo de 32 militares, bem como 7 
equipamentos e viaturas de Engenharia.4 

 
Militares realizando a construção de abrigos, lavatórios e sanitários 

 

 

4 Ibid 
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Fonte: https://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/ 

MjaG93KcunQI/content/construcao-de-novos-abrigos-da-operacao-acolhida/8357041 
 

Como objetivo secundário, porém não menos importante, teve-se como 

preocupação a questão do povoamento desenfreado do efetivo de venezuelanos que 

adentram no nosso território. Neste escopo, houve a necessidade da criação de 

abrigos para minimizar a tendência dos imigrantes em virarem moradores de rua, 

influindo assim diretamente na qualidade de vida das regiões afetadas, e somando-se 

a isso a busca da interiorização para outras capitais brasileiras de forma a diluir essa 

população migrante e permitir a auto sustentação das famílias.  
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O Comitê Federal indicou o General de Brigada Eduardo Pazuello 
como Coordenador Operacional no Território, com a Resolução nº 1, 
de 21 de fevereiro de 2018. Este elaborou um plano operacional para 
assistência emergencial aos imigrantes, com o objetivo de ordenar a 
fronteira brasileira com a Venezuela, ampliar e qualificar os abrigos 
para imigrantes. Em março de 2018, a Medida Provisória nº 823 abriu 
crédito extraordinário no valor de R$ 190 milhões, em favor do 
Ministério da Defesa, para financiamento do plano operacional e 
outras ações de assistência emergencial aos imigrantes (CASA CIVIL, 
2019). 

 

Neste cenário, o Exercito Brasileiro ocupou lugar de destaque na condução 

do Apoio Logístico à população venezuelana, empregando tanto os meios logísticos 

específicos quanto o pessoal especializado e experiência adquirida. Esta tríade foi 

fundamental para o sucesso da operação.  

 

2.3 LOGÍSTICA DE AJUDA HUMANITÁRIA E MOBILIZAÇÃO EM APOIO AOS 

VENEZUELANOS 

Diante das pesquisas para esse trabalho, reiteramos a necessidade de 

abordar com mais relevância a capacidade e organização logística humanitária para 

a Operação Acolhida, considerando todos os critérios para o sucesso dessa ação. 

Portanto, discutiremos adiante as questões de logística humanitária, dentre suas 

especificidades e condições de realização. 

 
De acordo com a Diretriz de Planejamento de Ações Subsidiárias Nr 
01/14 (COTER, 2014), a ajuda humanitária é a assistência logística, 
moral e até mesmo espiritual prestada para fins de conforto social de 
pessoas em situação de vulnerabilidade. Ela vem em resposta às 
calamidades eventuais ou crônicas, incluindo desastres naturais, 
provocados pelo homem ou motivados por crise humanitária de 
qualquer natureza. O principal objetivo da ajuda humanitária é salvar 
vidas, aliviar o sofrimento de populações atingidas, manter a dignidade 
humana e controlar os outros danos decorrentes. (PLUM, 2018) 

 

O conceito de ajuda humanitária foi desenvolvido com o objetivo de realizar 

o apoio necessário no mais curto espaço de tempo levando em consideração a 

distância e a especificidade do apoio. Deve levar em consideração a movimentação 

de material e pessoal necessários para uma eficiente e eficaz atuação. Deste 

processo surge a Logística de Ajuda Humanitária que sistematiza a mobilização de 

pessoas, materiais e capacidades necessárias ao apoio da população afetadas.  
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Segundo dados da International Organization for Migration (IOM) e da 

Agência da ONU para Refugiando (ACNUR), o número de venezuelanos na fronteira 

brasileira cresce substancialmente. De acordo com a ACNUR, cerca de 168 mil 

venezuelanos atravessaram a fronteira com o Brasil em busca de abrigo e condições 

básicas para saúde e alimentação. Atualmente os países latino-americanos recebem 

a grande maioria dos venezuelanos com um fluxo cada vez mais intenso de saída. Os 

números apontam que em 2015 cerca de 865 mil venezuelanos emigraram e, em 

meados de 2019 teria atingido quase 4 milhões em emigração5.  

Para atender as demandas da crise humanitária, a Operação Acolhida tem 

três grandes estratégicas: 1) o ordenamento das fronteiras; 2) o acolhimento e 3) a 

interiorização. Como fator indispensável a essa pesquisa será tratado principalmente 

a questão do acolhimento, dentre as questões da logística para atender aos migrantes.  

Na fronteira são realizados serviços de documentação e encaminhado junto 

a Polícia Federal os pedidos de residência temporário e, m refúgio. São distribuídos 

posteriormente para os abrigos temporários aqueles com situação de maior 

vulnerabilidade, onde são oferecidos alimentos, serviços de higiene e saúde, 

atividades de recreação, aulas de língua portuguesa. No Estado de Roraima a 

Operação Acolhida completou 13 abrigos temporários, acomodando quase 7 mil 

migrantes venezuelanos.  

 
Nesses locais, os imigrantes recebem a atualização da situação 
migratória; são imunizados contra as doenças mais comuns e outras 
que têm surgido na área, como o sarampo; são cadastrados para o 
trato humanitário pelo ACNUR e pelas ONG parceiras; e recebem 
alimentação e visitas médicas diárias. (CAIAFA, apud MENDES, 
PAIVA, RODRIGUEZ, 2018)  

 

Um dos maiores desafios da questão logística é a implementação de forma 

emergencial, implicando em um planejamento sólido, contudo célere o suficiente para 

atender as demandas. Em se tratando da crise humanitária na fronteira de Pacaraima, 

o espaço fronteiriço por si só já se torna um grande desafio exigindo que as ações 

fossem planejadas e operacionalizadas de forma integrada com agências do governo 

 

5 Dados disponíveis no site da Organização das Nações Unidas – Brasil. https://nacoesunidas.org/numero-de 
refugiados-e-migrantes-da-venezuela-ultrapassa-4-milhoes-segundo-acnur-e-oim/ Acesso em: 09 de junho de 
2019.  



 
15 

e não governamental, entre outras entidades locais para a assistência aos migrantes.  

Na busca de uma maior efetividade das ações de socorro no cenário 
humanitário, surge, também, como um ator de grande relevância a 
logística militar, devido às suas capacidades intrínsecas, como: a 
prontidão operacional, a mobilidade, os meios materiais e de pessoal 
especializados, a organização e coordenação pelas ações de 
comando e controle, a expertise de atuação em áreas de crise, etc. 
Destacando-se que essas e outras características são essenciais, 
quando se sabe que o fator tempo é crucial para o sucesso da ajuda 
em situações de calamidade. (BARREIRA JÚNIOR, 2018) 

Para o planejamento e gestão de assistência humanitária realizada pelo 

Exército Brasileiro para a Operação Acolhida, o destaque é dado a Força-Tarefa 

Logística Humanitária. A mesma é uma operação integrada e interagências com 

natureza humanitária realizada a partir da 1ª Bda Inf Sl. Abaixo segue uma tabela com 

os atores governamentais envolvidos, organizações não governamentais e agências 

civis. 

Quanto aos atores governamentais:  
 1-Casa Civil da Presidência da República 

 2-Ministério da Justiça e Segurança Pública 

 3-Ministério da Defesa 

 4-Ministério das Relações Exteriores 

 5-Ministério da Educação 

                     Governo Federal 6-Ministério do Trabalho  

 7-Ministério do Desenvolvimento Social 

 8-Ministério da Saúde 

 9-Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão 

 10-Ministério da Integração Nacional 

 11-Ministério dos Direitos Humanos 

 12- Gabinete de Segurança Institucional  

 

A participação integrada dos órgãos do governo tem auxiliado na Operação 

Controle, onde são realizados os primeiros atendimentos aos migrantes como 

documentação, solicitação de refúgio e registros iniciais. Posteriormente as ações 

conjuntas identificam aqueles em situação de vulnerabilidade a partir de uma triagem 

e passam para a segunda etapa da Operação Acolhida, sendo recebidos nos abrigos 

e depois conduzidos aos processos de interiorização. A parte mais difícil tem sido as 
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políticas adotadas para interiorização dos venezuelanos, ao mesmo tempo que urge 

como também prioritária para desabastecer os abrigos que poderão servir a novas 

demandas do fluxo migratório.  

Quando as organizações não-governamentais e agências civis: 
 1. Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR) 

 2. Organização Internacional para as 
Migrações (OIM) 

 3. Fundo de População das Nações Unidas 
(UNFPA) 

 4. Fundo das nações Unidas para a Infância 
(UNICEF) 

 5. Fraternidade Federação Humanitária 
Internacional 

                  Agências internacionais 6. Fundacão Pan-Americana para o 
Desenvolvimento (PADF) 

        Organizações não-governamentais 7. Fraternidade Sem Fronteiras  

                  Instituições Religiosas 8. Telecom Sem Fronteiras 

 9. Conselho Norueguês para Refugiados 

 10.  Cruz Vermelha Brasileira / Internacional 

 11.  Rotary Clube Internacional  

 12.  Igreja Católica  

 13.  Cáritas Brasileira (CNBB) 

 14.  Igreja Metodista  

 15.  Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias (Mórmons) 

 16.  Agência Adventista de Desenvolvimento e 
Recursos Assistenciais (ADRA) 

 

Na cadeia logística humanitária alguns desafios devem ser listados dentre 

eles o fator celeridade, uma vez que a crise se instala é necessário um planejamento 

e gerenciamento de pronta resposta para os eventos, sendo assim conta-se com a 

imprevisibilidade das condições, com tempo menor possível, diminuição dos riscos e 

custos em vida humana, atendendo aos direitos humanos fundamentais e as tratativas 

das quais o Brasil é signatário. 

Na logística humanitária adotada para a fronteira de Pacaraima as decisões 

estratégicas e atividades operacionais ocorrem com rapidez. A partir da Operação 

Acolhida, os migrantes passaram a contar com assistência médica (pediátrica e de 
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adulto), bem como alimentação de aproximadamente 9200 refeições por dia6.  

Um dos principais condicionantes está referenciado na trajetória por modal 

aéreo e rodoviário para chegada de suprimentos na região afetada pela quantidade 

de imigrantes venezuelanos, dentre elas Pacaraima, região de fronteira de maior 

índice de entrada e Boa Vista, região interiorizada com grande número de 

venezuelanos se direcionando. A condição logística requer, portanto, planejamento 

para alcance em áreas longínquas e algumas vezes com difícil acesso.  

Neste mesmo viés, Thomas e Kopczak (apud SILVA, 2011, p.11) 

formalmente definem a logística humanitária como:  

O processo de planejar, implementar e controlar de forma eficiente o 
fluxo e o armazenamento de bens, materiais e informações 
relacionadas do ponto de origem até o ponto de consumo, com o 
intuito de aliviar o sofrimento de pessoas em situações vulneráveis.  

 

Abaixo, segue a arquitetura de planejamento e organização para a 

recepção do fluxo migratório7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 Dados disponibilizados em http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/junho/29/1.b-Apres-Cel-
Merces-MS-1.pdf Acesso em 09 de junho de 2019.  

7 Ibid.  
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Planejamento para recepção de imigrantes 

 
Fonte: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/junho/29/1.b-Apres-Cel-Merces-MS-1.pdf 

 

Para analisarmos o modelo de logística militar empregado pela Força – 

Tarefa de Ajuda Humanitária do Exército Brasileiro realizamos uma comparação com 

os estudos desenvolvidos pela pesquisadora Tábata Rejane Bertazzo em sua 

dissertação intitulada “Mecanismos de coordenação em gestão de operações 

humanitárias: proposição de um modelo conceitual de simulador e de jogo logístico 

humanitário”. A mesma propõe verificar a partir da logística humanitária as varáveis 

presentes em suas etapas como questões de cunho estratégico, tático e 

operacional.  

No quadro abaixo podemos verificar a incidência das varáveis e etapas 

propostas pela autora como necessárias para a logística humanitária em crises e 

desastres que necessitem de ações de rápidas respostas. Assim são verificadas a 

logística desde a preparação até o transporte e armazenamento dos materiais, bem 

como os serviços prestados. No caso da logística empregada na Operação Acolhida, 

a partir da implementação da mesma, foram elaborados planos para a instalação de 

abrigos, emprego de serviços básicos a população migrante como saúde e 

alimentação.8 

 

8 BERTAZZO, Tabata Rejane. Mecanismos de coordenação em gestão de operações 
humanitárias: proposição de um modelo conceitual de simulador e de jogo logístico 
humanitário. 2014. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. Pg 41 
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De acordo com a Doutrina de Logística Militar MD42-M-02, as fases básicas 

da logística militar se concentram em três vetores, quais sendo: a) determinação das 

necessidades, b) obtenção e c) distribuição. Essas fases são complementares e 

devem ser estrategicamente planejadas, sendo a primeira a de caráter mais essencial 

quanto ao atendimento emergencial, caracterizando as necessidades para que a 

logística seja realizada. Posteriormente serão recebidas as fontes e recursos 
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necessários e distribuídos na última etapa.  

A complexidade da função logística é compreensível em dimensões e 

divisões como logística de recursos humanos, saúde, suprimento, manutenção, 

engenharia, transporte e salvamento (MD42-M-02). Todas essas dimensões logísticas 

devem ser abordadas em crises humanitárias tais como a de nosso objeto de análise. 

A Operação Acolhida alcançou as etapas previstas e necessárias ao atendimento, 

bem como sua continuidade.  

Para a manutenção da Operação Acolhida e a realização do processo de 

interiorização dos migrantes de maneira ordenada, o Governo Federal disponibilizou 

no início de 2019 uma verba de 14 milhões ao Ministério da Defesa para apoiar as 

ações de assistência aos venezuelanos9.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho tem uma abordagem 

qualitativa, preocupando-se principalmente com a compreensão do grupo social 

(venezuelanos) e da mobilização da logística de ajuda humanitária.    

Segundo Yin (2013), o embasamento de uma abordagem qualitativa 

realizada na forma empírica, investiga um fenômeno contemporâneo inserido num 

contexto da vida real, principalmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 

não estão com uma definição bastante clara.  

No caso deste artigo, será analisada a situação dos imigrantes 

venezuelano para o Brasil a partir de 2018 e a atuação o Exército Brasileiro na 

Operação Acolhida, relacionando a mobilização da logística do EB em apoio 

humanitário.  

Para atingir este objetivo, direcionaremos a metodologia pela pesquisa, 

descrição, análise e comparação dos dados levantados no estudo de caso.  

Para tal, foram realizadas leituras especializadas no tema das migrações 

com foco em migrações de fronteira, leituras acerca do apoio logístico humanitário, 

bem como a comparação das literaturas de logística humanitária junto a doutrina 

aplicada ao Brasil e o manual do Exército Brasileiro.  

 
9 Informações disponíveis em http://www.brasil.gov.br/noticias/cidadania-e-
inclusao/2019/02/governo-destina-r-14-milhoes-para-assistencia-a-imigrantes-venezuelanos 
Acesso em 09 de junho de 2019. 
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Esses estudos, juntamente com a coleta de dados, forneceram a essa 

pesquisa todo o embasamento acerca da Operação Acolhida e do apoio logístico 

humanitário realizado como forma emergencial de atender as demandas dos fluxos 

migratórios venezuelanos na fronteira norte.  

 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em conclusão a esta pesquisa consideramos que o planejamento e 

gerenciamento de uma operação emergencial como a Operação Acolhida tem como 

elemento essencial o apoio logístico humanitário e suas cadeias de realização. Tal 

coordenação logística deve dar conta de apoiar em tempo mínimo questões de alta 

relevância como saúde e alimentação, considerando ainda a imprevisibilidade, 

celeridade, custo e menor risco possível para aqueles que serão oferecidos o serviço.  

 
O Exército Brasileiro, cumprindo seu papel desde sua criação, atua em 
mais uma operação destinada a colaborar com a manutenção da 
ordem, da paz e de valores humanos, se valendo de princípios 
diplomáticos consagrados, como a não-intervenção, a resolução 
pacífica de controvérsias, a imparcialidade e o respeito ao direito 
internacional. (KANAAN et al, 2018) 
 

Como uma proposta de maior sucesso para a Operação Acolhida, para 

além dos desafios da logística a tender as demandas básicas da população 

venezuelana, algumas políticas públicas e parcerias podem servir como apoio maior 

a essa oferta logística, como aulas de cultura, língua, maiores doações, locais de 

repositório das doações, podendo ser em Igrejas, escolas entre outros.  

Contudo, o processo de interiorização deve ocorrer de forma simultânea e 

também coordenada com o apoio logístico, calculando o tempo de espera nos abrigos 

com a ação de interiorização, garantidos os direitos dos migrantes bem como sua 

segurança e transporte até o local de destino.  

 
Do exposto, a Operação Acolhida consagra o valor humanitário do 
Exército Brasileiro, dando atendimento e dignidade aos imigrantes 
oriundos da Venezuela que chegam ao país em estado de 
vulnerabilidade. Ao passo que ordena e controla o fluxo de pessoas 
no estado de Roraima para evitar o colapso dos serviços públicos e o 
agravamento da crise humanitária na região. Dessa forma, a 
Operação Acolhida permite que a Força Terrestre cumpra uma de 
suas maiores virtudes, que é de estender sempre uma mão amiga a 
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quem precise, com sinergia, ética, altruísmo e respeito às diferenças, 
sejam das pessoas como dos diversos órgãos e agências que 
compõem a Operação Acolhida. (KANAAN, C., et al, 2018.) 
 

Desta forma, observamos ao longo desta pesquisa a atuação de forma 

conjunta e interagências do Exército Brasileiro para a Operação Humanitária que 

desencadeou a assistência aos venezuelanos, garantindo aos mesmo acesso a 

serviços básicos. Todo esse processo de atuação teve relevância a gestão logística 

humanitária com procedimentos adequados a tempo válido de alcançar resultados 

satisfatórios em meio a demandas da população. Novamente, o Exército Brasileiro 

corroborou para a garantia dos direitos previstos em Constituição Federal, aos 

tratados internacionais, a preservação da segurança e defesa do estado-nação 

brasileiro.  
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