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RESUMO 
Com a vitória de Hugo Chaves, por ocasião das eleições de 1998, a República Bolivariana da 
Venezuela embarca em um período de grandes mudanças. A partir desse momento, a população 
venezuelana entra no período que, posteriormente, ficou conhecido como “Chavismo”. Baseado em 
ideais totalitários e populistas, Hugo Chaves implanta, com o passar do tempo, uma política com ideais 
socialistas. Focado na exportação do petróleo, commodity presente em abundância na região, e 
obtendo resultados econômicos bastante significativos, devido ao fato do alto valor a qual era 
negociado, Hugo Chaves foi ganhando força e espaço para reduzir o poder do Legislativo e aparelhar 
o Judiciário a fim de obter maior controle do Estado. Com sua morte no ano de 2013, seu vice, Nicolas 
Maduro, assumiu a presidência do país o qual já se encontrava em situação delicada, no ponto de vista 
econômico, sendo agravado em 2014, com a queda vertiginosa do preço do barril de petróleo, fator 
esse determinante para, em 2015, a Assembleia Nacional pedir ajuda humanitária à Organização 
Mundial de Saúde. A situação se agrava em 2016, com a inflação chegando a 180% e uma retração de 
5,7% no PIB e, Nicolas Maduro, decreta estado de emergência econômica. Todos esses fatores aliados 
com a grande repressão aos protestos contra o governo, fizeram com que milhões de venezuelanos 
deixassem seu país em busca de condições básicas para sobreviver sobrecarregando as regiões 
adjacentes a esse fluxo migratório. O Governo brasileiro, em 2018, assinou a Lei Nr 13.684, que 
regulava a Força Tarefa Logística Humanitária em Roraima, a Operação Acolhida, primeira operação 
conjunta de natureza humanitária ocorrida no Brasil sob coordenação do Exército brasileiro. 
Palavras-chave: Venezuela. Crise. Hugo Chaves. Maduro. 

 
ABSTRACT 

 

With the victory of Hugo Chaves, on the occasion of the 1998 elections, the Bolivarian Republic of 
Venezuela embarks at the beginning of a period of great changes. From that moment on, the 
Venezuelan population entered the period that later became known as “Chavismo”. Based on totalitarian 
and populist ideals, Hugo Chaves implements, over time, a policy with socialist ideals. Focused on the 
export of oil, a commodity present in abundance in the region, and obtaining quite significant economic 
results, due to the fact of the high value which was negotiated, Hugo Chaves was gaining strength and 
space to reduce the power of the Legislative and equip the Judiciary in order to obtain greater control of 
the State and, in this way, did so. With his death in 2013, his deputy, Nicolas Maduro, assumed the 
presidency of the country. Venezuela was already in a delicate situation, from an economic point of 
view, being aggravated in 2014, with the sharp drop in the price of a barrel of oil, a factor that was 
decisive for, in 2015, the National Assembly asking humanitarian aid to the World Health Organization 
The situation worsens in 2016, with inflation reaching 180% and a 5.7% decline in GDP, Nicolas Maduro 
decrees a state of economic emergency. All of these factors, coupled with the great repression of 
protests against the government, caused millions of Venezuelans to leave their country in search of 
basic conditions to survive, overloading the regions adjacent to this migratory flow. In 2018, the Brazilian 
Government signed Law No. 13,684, which regulated the Humanitarian Logistics Task Force in 
Roraima, Operation Welcomed, the first joint operation of a humanitarian nature, with the Army as 
coordinator, which took place in Brazil. 
Keywords: Venezuela. Crisis. Hugo Chaves. Maduro 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A Venezuela é um país localizado ao norte da América do Sul, possuindo 

acesso marítimo no Mar do Caribe. Com aproximadamente 900 mil Km² de terras 

descontinuas tem grande biodiversidade, principalmente na parte sul do território, 

onde é encontrada uma poção da floresta Equatorial Amazônica (MMA,2010). A 

capital do país é Caracas e, também, a cidade mais habitada. A Oeste faz fronteira 

com a Colômbia, ao Sul com o Brasil e a Leste com a Guiana. Além disso, seu subsolo 

possui, atualmente, as maiores reservas de petróleo e gás natural da Terra, 

combustíveis fósseis de suma importância para a economia do país. (BARBOSA, 

2019) 

Apesar do privilégio geográfico que a região possui, sua história recente é 

tomada por crises no campo político, econômico e social, desencadeando o maior 

processo migratório do país (ONU,2019). Para compreender tal fato histórico é preciso 

conhecer os fatores que os levaram a esse resultado, para tanto, é fundamental relatar 

a “era Chavez”, um período de grandes mudanças. 

Entre 1958 e 1998 vigorou o Pacto Punto Fijo, no qual previa a existência de 

dois únicos partidos políticos: o Ação Democrática e o Comitê de Organização de 

Política Eleitora Independente (COPEI). Esse período “democrático” ficou 

caracterizado, entre outros aspectos, pelo baixo engajamento político da população, 

uma vez que o preço do barril de petróleo estava alto, garantindo certa comodidade 

pelo fato de o país estar com situação econômica favorável, tornando-o ainda mais 

dependente dessa commodity (MIGOWSKI,2017). 

Em 1992, Hugo Chaves, militar do exército venezuelano, insatisfeito com as 

condições de seus país, tentou aplicar um golpe para tomar o Poder do então 

presidente Carlos Perez. Filiado ao grupo de esquerda Movimento Bolivariano 

Revolucionário 200, Hugo Chaves foi preso pela ação, mas virou um símbolo popular 

de resistência para a oposição (SILVA, sem data). 

 Na eleição seguinte, Rafael Caldeira foi eleito e libertou Hugo Chaves da 

prisão. Esse ato fez com que Hugo Chaves ganhasse mais força, tornando-o ainda 

mais popular. Nas eleições de 1998, Hugo Chaves se lança candidato e ganha. Nesse 

ano começa a perpetuação do Chavismo no país, movimento popular baseado nos 

ideais de esquerda como maior distribuição de renda e uma interferência crescente 

do Estado nas decisões de sua população (SADER,2019). 

Durante o período de seu mandato, Hugo Chaves realizou inúmeras manobras 
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políticas a fim de aparelhar o Estado para que não tivesse dificuldades para 

implementar medidas que o beneficiariam. Já em 1999, Hugo Chaves, com aprovação 

popular, instaurou uma Assembleia Nacional Constituinte, na qual o novo texto previa 

a nomeação de um vice-presidente pelo Presidente da República, sem a necessidade 

de votação popular (LAGO,2013) 

Com a nova constituição, em 2000, Chaves convocou novas eleições 

presidenciais, sendo “reeleito”, com o período do mandato passando de 5(cinco) para 

6(seis) anos, segundo as novas regras. Assim, o período do seu mandato que iria até 

2005, passou para 2006, prevendo, ainda, a possibilidade dele disputar somente uma 

reeleição, mas desconsiderando a de 2000 (LAGO,2013). 

Os anos seguinte foram marcados por grandes greves orquestradas pela 

oposição. A maior delas aconteceu em dezembro de 2002, onde todas as regiões da 

Venezuela aderiram à greve. O país estava à beira de uma guerra civil e os impactos 

observamos abaixo: 

A greve mobiliza grande quantidade de trabalhadores da indústria 
petroleira. Sindicalistas dizem que mais de 80% da indústria 
petroleira venezuelana está paralisada e o presidente Chávez chegou 
a admitir que a greve afeta a produção de petróleo da Venezuela e 
que pode atingir as exportações. Números oficiais revelam que a 
indústria petroleira venezuelana - a quinta maior do mundo - está 
perdendo aproximadamente US$ 40 milhões por dia devido à greve. 
(TERRA, 2002, grifo nosso). 
 

Mesmo com a queda da produção de petróleo, os anos seguintes foram 

pujantes se tratando de economia. Com a manutenção dos preços do barril de petróleo 

elevados, houve um crescimento econômico significativo. Entre 2004 e 2005 houve 

uma redução no desemprego e nos trabalhos informais, somando a isso, o governo 

implementou um programa de ação pública social as “missões sociais”. Tais missões 

visavam apoiar a população mais carente do país, levando saúde, escolaridade e todo 

tipo de assistencialismo a essas pessoas (UOL,2015). 

Em 2006, a Petróleo da Venezuela S/A (PDVSA), empresa de exploração de 

petróleo estatal, nacionalizou 32 campos de petróleo venezuelanos e aumentou os 

impostos sob sua exploração. As empresas privadas foram obrigadas a firmar 

parcerias com a Estatal, com essas medidas Chaves começa a arrecadar cada vez 

mais impostos. Além disso Hugo Chaves é reeleito para um mandato de mais seis 

anos. (ILUMINA,2006). 

Em 2007, Chaves nacionalizou outras empresas do ramo de gás natural, 

energia e telecomunicações. Diante de algumas derrotas sofridas por Chaves ante o 

Parlamento, ele começa a fazer uso da Lei das Habilidades, na qual é lhe garantido o 
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direito de criar leis sem a necessidade de aprovação do parlamento. 

O biênio de 2008-2009 é marcado pelo fortalecimento do poder executivo 

naquele país, com a criação da Milícia Nacional Bolivariana (MNB) braço armado do 

governo (OLIVEIRA, 2017), e com a aprovação, pela Assembleia Nacional 

Venezuelana, formada por grande maioria de membros do partido do governo, da 

possibilidade de reeleição sem limites por meio de uma emenda constitucional 

(JARDIM, 2009). 

Em 2011 Chaves é diagnosticado com câncer e começa seu tratamento 

médico. O ano de 2012 é marcado pela reeleição de Chaves, que já não dispunha de 

muita saúde. Ele não chegou a assumir oficialmente o mandato, mas pediu apoio a 

Nicolas Maduro, seu vice-presidente nomeado (EXAME,2013).  

Em 5 de março de 2013 morre Hugo Chaves após quatorze anos no poder. 

Nicolas Maduro, então, convoca novas eleições para presidente e é eleito em uma 

votação apertada contra Caprilles. 

             Os anos seguintes foram marcados por grave crise social, política e econômica. 

Em 2014, já com acentuada inflação, a escassez de produtos básicos era notória, o 

que levou ao desencadeamento de protestos contra o governo de Maduro 

(FRANCO,2016). Segundo o FMI, a inflação da Venezuela já era a maior do mundo 

nesse período. Para complementar as complicações que o país atravessava, o preço 

do barril de petróleo caiu consideravelmente, acabando com sua economia, uma vez 

que o produto representava cerca de 96% de suas exportações (PRANGE,2016). 

Os efeitos oriundos da queda do preço do barril do petróleo no mercado 

internacional foram devastadores para o Venezuela, as empresas pararam de 

produzir hora por falta de insumos hora por não ter recursos financeiros, uma vez que 

foram estatizadas (GLOBO,2016), fazendo com que o país empobrecesse de maneira 

rápida, como podemos verificar no trecho: 

A Venezuela empobreceu rapidamente. [...] 79% dos entrevistados 
disseram não ter dinheiro para comprar comida ou remédios (se os 
achassem), 80% para comprar roupas e 65% para pagar a educação. 
Segundo o próprio Banco Central Venezuelano, o preço dos alimentos 
subiu 315% em 2015. [...] A Assembleia Nacional, hoje dominada pela 
oposição, pediu ajuda humanitária à Organização Mundial da Saúde 
(OMS). (MORAES, 2016) 
 

Entre os anos de 2014 e 2018 a Venezuela protagonizou, não somente a crise 

econômica e política relatados nesse Artigo, mas também inúmeros protestos por 

parte da população já saturada pelas incertezas. O governo Maduro agiu sem medir 

esforços para conter essa onda de protestos, deixando sempre muitos feridos e 

mortos, sem contar os presos políticos capturados sem justificativa plausível. Tudo 
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isso fez com que organismos internacionais denunciassem as ações adotadas pelo 

governo, como violação dos Direitos Humanos. Diante desse contexto o fluxo de 

migração de venezuelanos para países fronteiriços aumentou vertiginosamente 

(USI,2015). 

No Brasil, começamos a sentir os impactos dos problemas advindos dos fatos 

narrados acima, quando em 2018, no estado de Roraima, em cidades como Pacaraima 

e Boa Vista, o número de migrantes venezuelanos que estavam nessas cidades 

traziam problemas enormes para a sociedade, como a saturação dos sistemas de 

saúde e educação. Sem contar os aspectos sanitários, pois os migrantes 

venezuelanos, em sua maioria, se estabeleciam em praças e ruas (ROBERT, 2018). 

Dessa forma, após solicitação da governadora do estado de Roraima ao 

Governo Federal, em fevereiro de 2018, é assinado pelo Presidente da República, 

Michel Temer, uma medida provisória e dois decretos, que viabilizaram o início da 

Operação Acolhida. Assim, veremos no corpo desse trabalho, a atuação inédita do 

Exército Brasileiro em Ajuda Humanitária, frente aos desafios de atuar diante da 

vulnerabilidade dos refugiados e suas particularidades.   

 

1.1 PROBLEMA 

 
 

A história recente da Venezuela nos mostra o quanto sua população se tornou 

dependente do Estado, sobretudo a porção mais carente, a qual necessitava das 

medidas populacionistas desenvolvidas na “Era Chaves” para sobreviver. Quando se 

trava um contato mais próximo com o esse efetivo mais carente, se pode observar o 

quanto eles esperam por ajuda como se fosse uma obrigação de quem está fazendo. A 

Operação Acolhida é um bom exemplo para mostrar o quão complexa é a relação 

interpessoal dos militares que compõe os contingentes com os refugiados daquele país. 

Por ser uma Operação inédita cujo Exército Brasileiro é coordenador, não 

existia manual com “modus operandi” para seguir. Ou seja, diante de uma situação que 

exigia uma resposta rápida do Estado, não havia amparo institucional para as ações, se 

não algumas medidas provisórias ou decretos presidenciais para normatizar. Dessa 

forma a dificuldade de planejamento era constante por não haver dados médios de 

planejamento. 

Somado a Operação em si, que não dispunha de “Vade-Mécum”, encontramos,  

também, a grande dificuldade de se trabalhar com a diferença cultural entre os brasileiros 

e os venezuelanos. Como organizar dezenas de milhares de refugiados, em situação de 
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vulnerabilidade, com um abismo cultural de diferença entre os povos, sem contar com 

manual para regular as ações, criar abrigos, sistema de cadastramento, vacinação, 

triagem e inúmeras outras ações necessárias para o cumprimento da missão? 

O trabalho proposto procurará apresentar a resposta para essas questões 

abordado, sobretudo, como o Exército Brasileiro se preparou e empregou seu efetivo 

para agir diante de uma situação de Ajuda Humanitária? 

 

1.2 OBJETIVOS 
 
 

O objetivo principal desse trabalho é analisar a preparação e o emprego do 

Exército Brasileiro frente a situação de Ajuda Humanitária atribuída aos migrantes 

venezuelanos.  

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) apresentar fatos históricos, econômicos e políticos, que resultaram na ajuda 

humanitária; 

b) avaliar o grau de importância que a derrubada dos preços do barril de petróleo 

teve no processo de instauração da crise no país;  

c) apresentar os motivos que desencadearam as ações de ajuda humanitária; e  

d) apresentar os aspectos fundamentais para a preparação durante o exercício 

AMAZONLOG. 

 
1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 
 

Com o fluxo crescente de migrantes venezuelanos para o Brasil a partir do ano 

de 2014, o estado de Roraima inicia tratativas com o governo Federal, a fim de evitar 

o colapso dos sistemas de utilidades básicas com a presença maciça dos refugiados. 

 
A crise na Venezuela, como já tratado no primeiro capítulo, ocasionou 
a entrada em massa de venezuelanos no território brasileiro, 
principalmente no Estado de Roraima, ocasionando sérias 
consequências para aquela região. Em 2016, a prefeita de Boa Vista 
participou de uma reunião no Gabinete da Casa Civil da Presidência 
da República, em que alertou que a situação na capital roraimense 
estava ficando caótica devido à grande quantidade de venezuelanos 
que passaram a viver nas ruas. (DE SOUSA, 2018, p.50) 
  

Dessa forma, em 2018, é assinada a Diretriz Ministerial 03/2018 na qual é 
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criada a Operação Acolhida: 

Cooperar com os Governos Federal, Estadual e Municipal com as 

medidas de assistência emergencial para acolhimento de migrantes 
provenientes da Venezuela, em situação de vulnerabilidade (pessoas 
desassistidas), decorrente de fluxo migratório provocado por crise 
humanitária (BRASIL, 2018 c). 

 

A Força Tarefa Logística-Humanitária para o Estado Roraima, Operação 
Acolhida, é uma operação interagências e tem como finalidade: 

 
A missão é cooperar com os governos federal, estadual e municipal, 
com as medidas de assistência emergencial para acolhimento de 
migrantes provenientes da Venezuela, que se encontram em situação 
de vulnerabilidade (pessoas desassistidas). Para o cumprimento 
desse objetivo, é realizado apoio logístico em transporte, alimentação 
e saúde, bem como suporte para o processo de interiorização. Além 
disso, são realizados trabalhos de triagem, identificação, imunização, 
construção, recuperação e ampliação de abrigos. (DIAS,2018) 

 

Para viabilizar a operação, o planejamento foi montado baseado na experiência 

obtida na realização do exercício logístico AMAZONLOG, em novembro de 2017, que 

previa operações voltadas para atividade logística-humanitária, simulando a presença 

de refugiados. Diversos ensinamentos obtidos no exercício AMAZONLOG foram 

aproveitados durante o planejamento da Operação Acolhida. (ROBERT,2018) 

Todavia a Operação Acolhida foi a primeira operação interagências de cunho 

logístico humanitário realizada pelo Brasil, não havendo registros históricos que 

auxiliassem na montagem da Operação, a não ser o Relatório da AMAZONLOG: 

Em relação à Execução do Exercício cabe destacar: - Como Pontos 
Fortes, a demonstração prática da logística aplicada às ações de Ajuda 
Humanitária, proporcionada aos integrantes das Agências; ... As 
experiências colhidas com o AMAZONLOG17 podem ser utilizadas em 
qualquer outra atividade, uma vez feitas as necessárias adaptações. 
A extensa documentação será arquivada, possibilitando consulta 
imediata, em temas como as aquisições, as licitações, a legislação 
sobre atuação em conjunto com agências e forças de outros países, 
demandas no campo da Receita Federal, o trabalho de um Estado-
Maior Combinado e Interagências, e outros. Fonte: Relatório do 
AMAZONLOG. 

 
 

Dessa forma, a intenção desse trabalho é contribuir para facilitar no 

desenvolvimento de doutrina operacional baseado nas operações logísticas-

humanitárias de acordo com as experiências obtidas durante o exercício AMAZONLOG 

e nos trabalhos realizados junto a Força Tarefa Logística-Humanitária para o Estado de 

Roraima. 
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2 METODOLOGIA 

 
 

O presente estudo baseia – se na pesquisa bibliográfica para obter informações 

sobre a natureza da crise na Venezuela e seu histórico, fundamental para 

compreendermos a atuação do Exército Brasileiro durante a Operação Acolhida junto 

aos refugiados venezuelanos e seus aspectos culturais. 

Trata-se de estudo bibliográfico que, para sua consecução, teve por método a 

leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, bem como sua revisão 

integrativa, contribuindo para o processo de síntese e análise dos resultados. 

A seleção das fontes de pesquisa foi baseada em publicações de autores que 

estiveram em Roraima durante a Operação Acolhida, em trabalhos da Escola de 

Comando e Estado Maior do Exército e em artigos veiculados em sítios da internet 

que falam sobre o assunto. 

O delineamento de pesquisa contemplou as fases de levantamento e seleção 

da bibliografia; coleta e crítica dos dados, leitura analítica e fichamento das fontes, 

argumentação e discussão dos resultados. 

 
2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

A pesquisa teve início com a apresentação dos antecedentes históricos da 

Venezuela levantados nos últimos 30 anos, com foco no período conhecido como “Era 

Chaves”. Para compreendermos melhor as dificuldades dos militares brasileiros frente 

aos desafios sociais durante a Operação Acolhida, é de suma importância 

conhecermos os aspectos culturais dos venezuelanos. A metodologia empregada 

para estudo dos aspectos sociais do povo venezuelano foi a observação, fazendo um 

exame minucioso sobre os efeitos que esse fenômeno cultural provoca numa 

Operação Logística Humanitária 

Foram utilizadas as palavras-chaves de Venezuela; Hugo Chaves; Nicolas 

Maduro; Crise política, econômica e social; Operação Acolhida e Força Terrestre. A 

composição deste artigo científico teve como base alguns trabalhos da Escola de 

Comando e Estado Maior do Exército, além de sítios de busca da internet. 

A Operação Acolhida tem a coordenação do Exército Brasileiro e possui a 

vertente humanitária. É uma Operação Interagências com a participação de diversos 

organismos do governo e não governamentais, sendo uma Força Tarefa Logística 

Humanitária em Roraima. 
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A Operação Acolhida é um evento inédito e de elevada complexidade, 
principalmente pelo fato de possuir mais de 53 Agências participantes (Org 
Inter, ONG Nac e Inter, entidades civis religiosas e filantrópicas). Segundo o 
coordenador da Força Tarefa Logística Humanitária no Estado de Roraima, 
grande parte desses participantes não contribui efetivamente para as ações 
planejadas. Ele deu destaque para as igrejas que participam ativamente das 
ações junto aos migrantes venezuelanos. Ressalta-se, ainda, o pouco 
empenho do Governo estadual para contribuir com as ações, o que vem 
onerando as tarefas dos militares das Forças Armadas que atuam no Estado 
de Roraima. (DE SOUSA, 2018, p.58) 

 
PARTICIPANTES DA OPERAÇÃO ACOLHIDA: 

- Órgãos Federais: Receita Federal; ABIN; Força Nacional do SUS; 
VIGIAGRO. 
- Órgãos Estaduais: Gov RR; CAER; Eletrobrás, SETRABES; Corpo de 
Bombeiros; Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde de RR. 
- Órgãos Municipais: Pref Mun; Secretaria Mun de Obras; Secretaria de Ação 
Social; Guarda Municipal de Boa Vista. 
- Segurança Pública: Pol Fed; Pol Rod Fed; Força Nac Seg; Pol Mil RR; Pol 
Civil RR. 
- Organismos Internacionais: Alto Comissariado das Nações Unidas 
(ACNUR); United States Agency for International Development/Office of U.S. 
Foreign Disaster Assistance (USAid/OFDA); Organização Internacional de 
Migração (OIM); United Nations Population Fund (UNFPA); Associação de 
Voluntários para o Serviço Internacional – Itália (AVSI). 
- ONG: Fraternidade Federação Humanitária Internacional; Fundação Pan- 
americana para o Desenvolvimento; Fraternidade sem Fronteiras; Telecom 
sem Fronteiras (França). 
- Entidades: Igreja Católica (Paróquia N Sra Consolata); Igreja Metodista; 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Mórmons); Cruz 
Vermelha Internacional; Rotary Clube Internacional; ADRA - Associação dos 
Adventistas; Cáritas Brasileira. (DE SOUSA, 2018, p.59) 

 
 

O Exército Brasileiro definiu a Operação Acolhida com a seguinte missão: 

cooperar com os Governos Federal, Estadual e Municipal com as medidas de 

assistência emergencial para acolhimento de migrantes provenientes da Venezuela, 

em situação de vulnerabilidade, decorrente de fluxo migratório provocado por crise 

humanitária. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados à natureza 

de ajuda humanitária; 

- Estudos, matérias jornalísticas e portifólio de agentes estatais ou não estatais 

que abordam o tema da Operação Acolhida; e 

- Estudos qualitativos sobre as características da Venezuela. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos do governo venezuelano abordando os dados históricos do país ; e 

- Estudos cujo foco central seja relacionado estritamente ao custo do erário que 

sustenta a Operação Acolhida. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
A crise instaurada na Venezuela é a maior da América Latina dos últimos 30 

anos que envolve fluxo migratório. Além dos graves aspectos sociais característicos 

e já conhecidos, ela também causou profundos impactos políticos e econômicos. A 

Venezuela se afastou de diversos blocos econômicos ao qual fazia parte como, por 

exemplo, o MERCOSUL, principal bloco econômico da América Latina. Tais 

afastamentos tinham como motivação aspectos ideológicos, o que contribuiu com o 

aumento da pobreza da região (ROBERT,2018) 

No tocante à política nacional para amenizar os efeitos da crise no território 

brasileiro com enfoque na expressão psicossocial, pode se dizer que, num primeiro 

momento, as ações propostas pelo Governo Federal foram incipientes, tento em vista 

o saturamento do sistema de saúde e educacional do estado de Roraima, que foi o 

mais impactado com a crise migratória crescente da Venezuela. A falta dos serviços 

básicos para atender a população local resultou numa crescente xenofobia por parte 

dos brasileiros para com os refugiados e a falta da assistência do Estado com a 

população local. 

O motivo pelo qual as primeiras ações do Estado não surtirem efeito está ligado 

ao fato de o mesmo não possuir experiencia práticas em ações dessa natureza. Além 

disso, a época, o Centro de Doutrina do Exército não dispunha de manual doutrinário 

que abrangesse a temática de Força Tarefa Logística Humanitária, fato esse que 

contribuiu na demora na apresentação de resultados consistentes. 

Uma outra questão que contribuiu para a deficiência em promover ações 

consistentes foi a falta de governança atrelada com a dificuldade de coordenação 

entre os órgãos do Governo Federal com os da esfera estadual e municipal. Não resta 

dúvidas que o exercício AMAZONLOG, desenvolvido em 2017, foi essencial para o 

estreitamento de laços entre os diversos órgãos institucionais através das Operações 

Conjuntas desenvolvidas durante o exercício. Esse fator contribuiu para que os 

resultados buscados nas ações desenvolvidas no Estado de Roraima se tornassem 

eficazes num segundo momento. 

Dessa forma, em 2018, pressionado pela evolução da crise, o Governo do 

então Presidente da República, Michel Temer, sancionou a Lei Nr 13.684, que criou a 

Operação Acolhida cujo contexto estabelecia 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, 
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estadual e municipal, além de agências internacionais e organizações não 

governamentais. 

O primeiro Contingente na Operação contou com a participação de 424 

militares, sendo: 1 general, 7 coronéis, 14 tenentes-coronéis, 14 majores, 19 capitães, 

60 tenentes, 26 1º sargentos, 120 2º/3º sargentos, 41 cabos e 125 soldados. Grande 

parte dos militares pertencia a outros Comandos Militares e permaneceram na missão 

por um período de até 3 meses, sendo substituídos após este período. (ROBERT, 

2018). 

No intuito de responder à altura das demandas diárias surgidas, foi criado o 

Estado-Maior Conjunto Interagências da Força-Tarefa Logística Humanitária Roraima, 

composto por militares das três Forças Armadas. Essa estrutura tem como missão 

coordenar o ordenamento da fronteira, organizando a chegada dos venezuelanos, o 

abrigamento, que é a divisão dos desassistidos em alojamentos e a interiorização, que 

consiste na absorção dessas pessoas pelos estados brasileiros de acordo com suas 

demandas (DE OLIVEIRA, 2018) 

 

Figura 1 - Constituição do Estado-Maior Conjunto Interagências da Força-Tarefa Logística 
Humanitária Roraima.  
Fonte: (DE OLIVEIRA, 2018) 

 

Nesse Sentido, Segundo Duarte (2019), explicou as funções desempenhadas 

em cada célula: 

A Célula de Operações ficou responsável por congregar as Seções de 
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Operações (D-3), de Inteligência (D-2), de Operações Psicológicas (D8) e de 
Assuntos Civis (D-9). Cabe a ela as ações de coordenação, controle e 
sincronização de todas as ações conduzidas elas agências envolvidas. A 
Célula de Logística ficou sendo responsável pela coordenação, controle e a 
sincronização da logística no ambiente interagências, congregando as 
atividades de logística, de pessoal e de finanças da operação. A Célula de 
Comando e Controle tem como responsabilidade estruturar o sistema de 
coordenação, comunicações, controle e inteligência. Tem a missão de 
gerenciar o sistema e os meios de Tecnologia da Informação e 
Comunicações (TIC) empregados na coordenação das ações conduzidas no 
ambiente interagências, para proporcionar consciência situacional ao 
Coordenador Operacional e ao Estado Maior Conjunto. A Célula de Saúde 
tem a responsabilidade de coordenação das atividades de apoio de saúde 
na Op Acolhida aos migrantes venezuelanos pelas Forças Armadas e pelas 
agências participantes. A Célula de Comunicação Social tem como 
responsabilidade preservar e fortalecer a imagem de todos os participantes 
perante a sociedade brasileira e diante da comunidade internacional. A 
Célula de Interiorização é a célula responsável pela coordenação do 
processo de transferência dos migrantes venezuelanos para outros estados 
e cidades no Brasil. 

De acordo com (DE OLIVEIRA, 2018), a Força-Tarefa Logística Humanitária 

Roraima, possui agências humanitárias, como o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados (ACNUR) e a Organização Internacional para as 

Migrações (OIM) e outros órgãos do Governo Federal, como a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa). Todas elas auxiliam o fluxo de entrada dos venezuelanos 

em território brasileiro de acordo com a finalidade de sua existência. A figura abaixo 

demonstra a síntese do trabalho que é realizado: 

 

Figura 2- Fluxo migratório venezuelano no Brasil.  
Fonte: (DE OLIVEIRA, 2018) 

A figura 2 retrata bem o fluxograma das primeiras duas fases da Operação 

Acolhida, a primeira é o ordenamento da fronteira que consiste em atender ao fluxo 
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de refugiados e migrantes na fronteira do Brasil com a Venezuela através da recepção, 

identificação, fiscalização sanitária, imunização, regularização migratória e triagem 

dos refugiados e migrantes venezuelanos. Todas essas ações acontecem na cidade 

de Pacaraima – RR. A segunda fase da operação é o acolhimento o qual o refugiado 

solicita abrigamento. Após passar por uma triagem, de responsabilidade da ACNUR, 

caso consiga abrigo, o refugiado será deslocado até a cidade de Boa Vista – RR e 

acomodado nas instalações de um dos 13 abrigos existentes na cidade. (Site: 

Acolhida,20) 

O número de refugiados que solicitam abrigamento é muito maior que as vagas 

disponíveis nos abrigos e nem todos os migrantes o fazem, logo o número de 

venezuelanos desassistidos na cidade de Boa vista continuava a crescer, juntamente 

com a problemática do saturamento dos serviços essenciais oferecidos pelo Estado. 

No ano de 2019, para tentar controlar a massa de migrante que ficavam nas 

ruas e promover assistência básica aos refugiados que não estavam acomodados em 

abrigos, o Comando da Operação criou um ponto de apoio na rodoviária da cidade 

onde era oferecido um local apropriado para quem quisesse guardar seus pertences 

com segurança, servia refeições em horários pré-estabelecidos, criou um ponto para 

banho e lavagem de roupa, disponibilizou banheiros químicos para uso e emprestava 

barraca individual, tipo Iglu, para que, entre as 20h e 23h os migrantes pudessem 

acessar o local destinado para pernoite. Tudo isso acontecia de forma organizada, 

com a separação do pessoal por gênero e situação civil.  

Essas ações fizeram com que grande parte dos migrantes que ficavam 

descentralizados pela cidade se concentrassem na rodoviária, amenizando os efeitos 

colaterais para a população local e melhorando a assistência humanitária. Além disso, 

a centralização ajudou nos trabalhos de inteligência da operação, facilitando no 

reconhecimento e nas prisões de quem cometia crimes, contribuindo com o aumento 

da segurança para os habitantes da região. 

Com o passar do tempo a Tropa brasileira foi adquirindo mais experiência e se 

aperfeiçoando dentro das características da operação. Porém, um fator cultural dos 

refugiados fez com que o planejamento fosse readequado. Os abrigos criados 

possuíam uma característica de serem temporários para os abrigados, mas o costume 

do assistencialismo venezuelano enraizado em suas tradições, fizeram com que 

grande parte dos contemplados com o abrigo permanecessem no local. 

No primeiro semestre de 2019, existiam 13 abrigos os quais eram coordenados 

por militares. Grande parte dos abrigos extrapolavam seus limites de capacidade. 
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Figura 3 – Relação de capacidade/abrigados. 
Fonte:Site Exército Brasileiro 

Todos os abrigos forneciam diversas ações sociais com: 

Três refeições por dia; Distribuição de fraldas e kits de higiene pessoal e de 
limpeza; Limpeza diária; Aulas de português e atividades para crianças; 
Atividades culturais, lúdicas e recreativas; Fornecimento de matéria-prima 
para artesanato indígena Warao; Provisão telefônica para comunicação com 
parentes na Venezuela; Proteção e defesa de direitos e segurança 24h. 
(Site: Acolhida, 20) 

Dessa forma, grande parte dos refugiados se mantinham dependentes dos 

abrigos fazendo com que o número de venezuelanos na cidade continuasse a 

aumentar. Para combater essa peculiaridade, no segundo semestre de 2019, as ações 

para fortalecer a terceira fase da Operação Acolhida, a interiorização, tornaram – se 

prioridade. 

A estratégia de interiorização, que desloca refugiados e migrantes 
venezuelanos de Roraima para outros estados brasileiros com apoio do 
Governo Federal e parceiros, tem como objetivo oferecer maiores 
oportunidades de inserção socioeconômica aos venezuelanos e diminuir a 
pressão sobre os serviços públicos do estado de Roraima. É a principal 
estratégia do governo brasileiro para promover a inclusão socioeconômica 
dos refugiados e migrantes venezuelanos. Desde o início da estratégia de 
interiorização, em abril de 2018 até janeiro de 2020, já foram interiorizadas 
mais de 27,2 mil pessoas para mais de 376 cidades brasileiras em 24 
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Unidades da Federação. Somente em 2019, foram interiorizadas mais de 19 
mil pessoas. Esse número soma os esforços realizados pelo Governo 
Federal, Agências das Nações Unidas e organizações da sociedade civil. 
(Fonte: Acolhida,20). 

A Operação Acolhida demostra a capacidade do Exército Brasileiro em liderar 

uma Força Tarefa Logística Humanitária. Esta imigração desafiou as capacidades da 

Força Terrestre que teve que responder de forma rápida e efetiva frente aos olhos do 

mundo. A forma como o Exército atuou frente aos impactos sociais trazidos pela 

imigração, proporcionou uma amenização de seus reflexos negativos no estado de 

Roraima. O desafio desta operação se converteu em experiências e novas 

capacidades que a Força Terrestre adquiriu. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A crise venezuelana se construiu através do tempo, tem se mostrado bastante 

duradoura, cobrando um preço bastante alto da população da República Bolivariana 

da Venezuela, e afeta os países limítrofes a ele, que sofrem com as problemáticas da 

migração em massa. 

No campo geopolítico, a crise expôs o quanto pode ser frágil a economia de um 

país com o viés socialista e o quanto isso pode impactar nos países vizinhos. A 

aproximação da Venezuela com a Rússia e China, através de acordos comerciais e 

de cooperação, vem se fortalecendo ao passo que ela se retira de blocos comerciais 

continentais, como o MERCOSUL. Dessa forma fica aparente a inclinação ideológica 

do governo desse país. 

A queda abrupta no preço de comercialização do barril de petróleo deu inicio a 

grande crise no país. Com a economia lastreada a essa única comodity e com um 

Estado inchado, o governo, debruçado em políticas populacionistas, não suportou os 

gastos públicos e começou a imprimir mais moeda. Sem a confiança internacional o 

resultado da super inflação foi inevitável. 

A consequência dessa irresponsabilidade financeira, no campo psicossocial, 

aparece quando a população abandona seu país por não conseguir sobreviver 

naquelas condições. O fator psicossocial não atinge somente os venezuelanos 

diretamente, mas, também, os moradores das localidades dos países onde o fluxo 

migratório é mais intenso. No Brasil a cidade de Pacaraima e Boa Vista, ambas no 

estado de Roraima, sofreram com a imensa movimentação dos refugiados. 
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A falta de estrutura que comporte a massa de refugiados colapsa o estado de 

Roraima e, nesse contexto, é iniciada a Operação Acolhida. A Força Tarefa Logística- 

Humanitária em Roraima começou após as ações incipientes do Governo estadual e 

federal.  

Sem expertise em operações dessa monta, o início da operação foi calcado nas 

condutas, mas, rapidamente, foram criados procedimentos operacionais padrão para 

conduzir as ações da tropa e amenizar o sofrimento dos refugiados e da população 

local. 

Pautada nas lições aprendidas durante a realização do exercício 

AMAZONLOG, meses antes do inicio da Operação Acolhida, a Força Tarefa foi 

criando identidade sólida sendo motivo de premiação feita pelo Ministério dos Direito 

Humanos, como relatado: 

As ações de acolhimento e proteção de venezuelanos e venezuelanas no 
Norte do Brasil foram premiadas nesta quarta-feira, 21, em Brasília. O 
reconhecimento a quatro agências do Sistema ONU no Brasil e ao Exército 
brasileiro foi feito pelo Ministério dos Direitos Humanos em cerimônia que 
também premiou empresas, órgãos públicos, servidores e representantes da 
sociedade civil. 
A Agência das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), a Organização 
Internacional para as Migrações (OIM), o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF) e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) 
receberam o Prêmio Direitos Humanos 2018. O general Eduardo Pazuello, 
que comanda a Operação Acolhida, também foi premiado durante a 
cerimônia, que contou com a presença do presidente da República em 
exercício, deputado federal Rodrigo Maia, e do Ministro dos Direitos 
Humanos, Gustavo Rocha. (ACNUR, 2018) 

 
O sucesso da primeira operação de cunho logístico-humanitário chefiada pelo 

Exército também pode ser expresso por números: 889859 atendimentos realizados 

na fronteira, 216738 atendimentos sociais realizados, 251670 novos CPFs emitidos, 

89173 novas carteiras de trabalho, 35567 total de migrantes interiorizados para os 

estados da Federação, todos esses números demonstram o quão está sendo vultuosa 

a operação. (Acolhida, 2020) 

A complexidade de se trabalhar com a diferença cultural presente nos 

refugiados se mostrou tão desafiador quanto iniciar uma operação sem possuir 

documentação normativa para esse tipo de missão. A carisma do Soldado brasileiro 

aliado ao profissionalismo, já demonstrados em outras oportunidades como no Haiti, 

foram fundamentais para diminuir essa barreira e contribuir pro sucesso da operação. 

Por fim, não há previsão de reversão do quadro instaurado na Venezuela, o 

governo de Nicolas Maduro vem promovendo diversas barbáries que contribuem para 

a manutenção da instabilidade no país. O fator positivo desse cenário se dá pelo fato 

de a Força Terrestre se adestrar, também, nesse tipo de operação, contribuindo para 
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amenizar os efeitos advindos do fluxo migratório e mostrando que está pronto para 

operar nos mais diversos cenários. 
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