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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma análise da crise na Venezuela e seus 

impactos no quadro geopolítico da América do Sul, com ênfase na crise humanitária 

que assola o Estado de Roraima. Além disso, procura destacar o papel do Exército 

no contexto da Força Tarefa Logística Humanitária no Estado de Roraima. Por meio 

da análise de palestras, relatórios e da literatura existente sobre e tema, além da 

experiência do autor na Operação AMAZONLOG e da vivência no Estado de 

Roraima, foram levantados os principais desafios na gestão desta inédita e 

desafiadora missão atribuída à Força Terrestre. Por fim, o trabalho apresenta 

possíveis cenários geopolíticos advindos da crise no país vizinho, bem como uma 

proposta de um “desenho operacional” de ação governamental no contexto de ajuda 

humanitária. 

 

Palavras-chave: Crise na Venezuela; Impactos; Geopolítica; Papel do Exército. 
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RESEÑA 

 

 

Este trabajo tiene por objetivo presentar un análisis de la crisis en Venezuela y sus 

impactos en el cuadro geopolítico de América del Sur, con énfasis en la crisis 

humanitaria que asola al Estado de Roraima. Además, busca destacar el papel del 

Ejército en el contexto de la Fuerza Tarea Logística Humanitaria en el Estado de 

Roraima. Por medio del análisis de charlas, informes y de la literatura existente 

sobre el tema, y de la experiencia del autor en la Operación AMAZONLOG y en el 

Estado de Roraima, fueram planteados los principales desafíos en la gestión de esta 

inédita y desafiante misión atribuida a la Fuerza Terrestre. Por último, el trabajo 

presenta posibles escenarios geopolíticos provenientes de la crisis en el País vecino, 

así como una propuesta de un "diseño operacional" de acción gubernamental en el 

contexto de ayuda humanitaria. 

 

Palabras clave: Crisis en Venezuela; Impactos; Geopolítica; Papel del Ejército. 
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1 INTRODUÇÃO  

A crise da Venezuela, do ponto de vista político, social e econômico, eclodiu 

com grande intensidade a partir da morte de Hugo Chávez em março de 2013, 

implicando consequências para além das “fronteiras bolivarianas”. O quadro 

geopolítico regional tem sofrido influência deste fenômeno e imposto ao Brasil a 

adoção de medidas que mitiguem qualquer aspecto que venha a interferir na 

consecução dos objetivos e interesses nacionais na região. Muitas destas medidas 

acabam sendo delegadas ao Exército Brasileiro. 

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

caso de manual de autodestruição. (GUROVITZ, Helio. Revista Época) 
                          

 O estudo da origem, da evolução e das implicações da crise para o quadro 

geopolítico regional requer uma análise econômica e política da República 

Bolivariana da Venezuela, bem como o estudo dos reflexos desta crise para o Brasil, 

principalmente com relação aos acontecimentos em curso no Estado de Roraima. 

Faz-se necessário, também, tratar dos principais reflexos da crise nas relações entre 

os países e blocos da região. 

Em alguns tópicos do presente trabalho, de uma forma pontual, o foco é 

apontado para países que, de uma forma ou de outra, interferem e fazem parte das 

evoluções e do jogo de interesses em torno da crise. Desta forma, o estudo faz 

referências a áreas fora da América do Sul, com o objetivo de verificar interesses e 

ações de EUA, China e Rússia, dentre outros protagonistas de peso no cenário 

mundial. 

O período principal que é analisado, para facilitar a compreensão da 

problemática em torno da crise, refere-se a toda a era Chávez até à data do 

encerramento da pesquisa, em setembro de 2018. Não obstante, em alguns tópicos 

o autor cita algum período anterior, com o intuito de apurar o entendimento de 

processos iniciados anteriormente e que causam reflexos importantes na crise atual. 
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Para alcançar os objetivos propostos, decidiu-se, a partir do referencial teórico 

adotado, desenvolver uma análise que possibilite apontar as implicações 

geopolíticas para a região, bem como o papel do Brasil e, principalmente, do 

Exército frente a toda esta situação de crise. 

Durante a narrativa, sempre que possível o autor faz uma ligação com o Brasil. 

Neste contexto, destaca-se o ano de 1994, oportunidade em que Brasil e Venezuela 

assinaram vários acordos e compromissos estratégicos no Encontro de La 

Guzmania. A partir daquele momento, as relações entre as duas nações seriam 

incrementadas e motivadas pela aproximação ideológica, principalmente após a 

ascensão do PT ao governo brasileiro. Essas relações só arrefeceriam após o 

processo de impeachment da presidente Dilma e a assunção do governo Temer. 

O estudo da “era Chávez” permite entender como se deram o nascimento e o 

crescimento do bolivarianismo na Venezuela. Hugo Rafael Chávez Frias começou a 

construir sua carreira política após sua prisão em 1988, quando tentou um golpe de 

Estado. Dez anos depois, em 1998, ele seria eleito Presidente da República.  

  O entendimento de suas ideias é fundamental para a análise da situação atual 

da Venezuela. Desde o início de sua atuação, ele possuía ideias contrárias ao 

neoliberalismo, implementando um governo com elevada centralização e controle do 

Estado. Neste contexto, o que se viu ao longo desse período foi a criação de 

arranjos legislativos, como a aprovação das “leis habilitantes”, que lhe permitiam 

tomar decisões em várias áreas sem a consulta ao Legislativo venezuelano. 

O estudo aponta quatro fatores que influenciaram diversos governos anteriores 

daquele país, também presentes na “era Chávez”, e que se mantêm no governo de 

Maduro: os baixos índices de produtividade da nação, centrada na exploração do 

petróleo e responsável pela quase totalidade da pauta de exportações; o espaço 

ocupado pelos militares na vida política, diferentemente do que ocorre no Brasil; a 

veneração à figura de Simon Bolívar; e a radicalização dos discursos políticos, 

polarizando acentuadamente a sociedade. 

 Não se pode desconsiderar o fato de a maior reserva mundial de petróleo  se 

encontrar em território venezuelano. No período do governo de Chávez, é importante 

considerar, no campo econômico, a quase total dependência do óleo. Esse ativo 

responde por 95% da pauta de exportações, tornando o país altamente dependente 

dos preços no mercado internacional. A queda do preço do barril, ocasionada pelo 

aumento da produção norte-americana, a par de outros fatores, ocasionou a 
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diminuição drástica da capacidade venezuelana de importação, causando, inclusive, 

o desabastecimento nos setores alimentício e farmacêutico. 

Ainda no campo econômico, Chávez adotou uma política de nacionalização das 

empresas privadas. Setores de eletricidade, gás natural e telecomunicações 

passaram a ser controlados pelo governo. Nacionalizou-se o petróleo venezuelano, 

aumentando-se consideravelmente as taxas de exploração por empresas 

estrangeiras. Os resultados alcançados com esta decisão não foram positivos e 

contribuíram para a ampliação da crise. Em consequência, houve diminuição da 

produção e aumento da corrupção em diversos escalões que controlavam esse ativo 

no país. 

A análise das implicações geopolíticas da crise não pode ser realizada sem 

considerar as movimentações e evoluções dos blocos e associações da região. O 

enfraquecimento ou o fortalecimento, a entrada ou a saída de países, as 

aproximações e os distanciamentos, motivados por questões ideológicas ou 

econômicas, fazem parte da história dessas associações. A Venezuela, nos 

governos de Chávez e de Maduro, teve uma fase de aproximação e participação 

expressiva na ALBA, na UNASUL e no MERCOSUL, porém, com a crise e, 

principalmente, por contrariar os ideais democráticos defendidos pela maioria dos 

blocos, passou a viver certo afastamento e até a sua exclusão desses organismos. 

O governo atual, de Nicolás Maduro, encontra-se em sérias dificuldades para 

conduzir o país diante da crise. Ele não possui a liderança e a capacidade de 

aglutinação das forças que Chávez possuía, as taxas de inflação são as mais altas 

do mundo, e até sua principal sustentação - o apoio militar - dá sinais de 

esgotamento diante da crise. Neste contexto, é factível vislumbrar a possibilidade de 

adoção semelhante à que adotou o presidente Galtieri da Argentina, para tirar o foco 

de sua elevada taxa de rejeição: a guerra contra a Inglaterra  pelas Ilhas Malvinas. 

Assim, não pode ser desconsiderada atitude similar de Maduro frente à questão da 

Guiana-Essequibo. Mesmo sob fortes críticas do Governo brasileiro, Maduro tem 

insistido no assunto, principalmente após a descoberta de petróleo na área 

contestada.   

 Um dos reflexos mais negativos da crise em pauta e que interferem nos países 

fronteiriços, principalmente Colômbia e Brasil, é o aumento significativo de 
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venezuelanos que fogem da fome1 e da violência. Milhares de pessoas, grande parte 

sem recursos, atravessam as fronteiras em busca de proteção, saúde e alimento. No 

Estado de Roraima, a situação chegou a tal ponto que extrapolou sua capacidade de 

atender, com dignidade, os refugiados. Os reflexos negativos nas áreas de saúde, 

educação e segurança pública motivaram o Governo federal brasileiro a adotar 

medidas específicas para resolver a situação, fato inédito na história do Brasil. Leis 

de apoio ao imigrante foram criadas, e, enquanto este trabalho é desenvolvido, 

encontra-se em curso no Estado de Roraima uma grande ação do Governo federal 

para fazer frente ao problema. Neste contexto, cabe destacar o protagonismo da 

Força Terrestre, que recebeu a missão de coordenar as ações de acolhimento 

naquela região fronteiriça. No desenvolver do trabalho, apontam-se, no cômputo das 

ações estratégicas a serem adotadas pelo Governo federal frente à crise, as 

estabelecidas pelo Exército Brasileiro para proporcionar uma resposta mais rápida e 

eficaz em situações semelhantes. A preocupação é justificada pela tendência de 

agravamento da situação, principalmente se for considerada a possibilidade de 

evolução da crise para uma guerra civil no país vizinho. 

Para melhor entendimento e coerência, além de facilitar a análise da 

geopolítica Brasil-Venezuela, será apresentada no trabalho, numa primeira parte e 

com base em referencial teórico pesquisado, uma sequência cronológica dos 

principais eventos, desde 1984 até a atualidade, destacando-se, sempre que 

possível, os pontos de contato com o Brasil. No mesmo capítulo, também serão 

abordados os referenciais teóricos que tratam de tópicos que contribuirão para a 

construção da análise sobre os impactos da crise no quadro geopolítico regional, e o 

papel do Brasil frente à problemática apresentada. Assim, serão tratados assuntos 

como: a geopolítica do petróleo; a dinâmica dos blocos regionais, como 

MERCOSUL, OEA, ALBA e UNASUL; a questão dos refugiados venezuelanos no 

Brasil; a interferência de atores globais na região; a questão da Guiana Essequibo 

no contexto da crise; as influências das questões ideológicas no afastamento e na 

                                            
1De acordo com a Pesquisa sobre Condições de Vida (Encovi), realizada 
anualmente pelas principais universidades da Venezuela, os venezuelanos 
perderam em média 11 quilos em 2017. Seis em cada dez admitem já terem ido 
dormir com fome por falta de comida. Disponível em: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/pobreza-atinge-87-venezuelanos-diz-
estudo.ghtml; acesso em 19 de agosto de 2019.  

https://g1.globo.com/mundo/noticia/pobreza-atinge-87-venezuelanos-diz-estudo.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/pobreza-atinge-87-venezuelanos-diz-estudo.ghtml
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aproximação das nações; e a possibilidade de evolução da crise para uma guerra 

civil. 

Numa segunda parte, será apresentada uma análise das ações do Governo 

brasileiro para fazer frente aos reflexos da crise venezuelana, ações que vão desde 

o nível estratégico até o nível tático. Serão apresentados, também, os 

planejamentos e as estruturas do Exército empregadas nas operações denominadas 

“Acolhida e Controle”, no Estado de Roraima. 

Na terceira parte do trabalho, ou seja, na Conclusão, o autor ensaia algumas 

modificações no jogo geopolítico regional, destacando opções de caminhos que o 

Brasil pode seguir para mitigar os reflexos negativos sobre a economia, a 

segurança, a soberania e o bem-estar social naquela área. Ainda no contexto do 

campo militar, considerando-se o elevado protagonismo e o envolvimento da Força 

Terrestre, o autor aponta alguns ensinamentos, fruto da experiência das ações em 

curso no Estado de Roraima, bem como sugere algumas ações de níveis estratégico 

e operacional visando à preparação e ao emprego do Exército para fazer frente a 

eventos de crises migratórias que porventura ocorram no futuro.  

 

2 METODOLOGIA 

A finalidade deste capítulo é apresentar os passos que foram seguidos para 

solucionar o problema da pesquisa, especificando os procedimentos necessários 

para alcançar os objetivos (geral e específicos) anteriormente apresentados. O 

caminho que foi seguido passou, nesta ordem, pela: 1) Delimitação de Pesquisa; 2) 

Concepção Metodológica; e 3) Limitação do Método. 

Desta forma, seguindo a Taxionomia de Vergara (2009), por meio de uma 

pesquisa qualitativa, objetivou-se entender os acontecimentos e fatos acerca da 

crise na Venezuela e as implicações desta para o quadro geopolítico regional. 

 

 

 

Figura 1 – Delimitação da área de pesquisa 
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Fonte: Google Earth com artes do autor 

 

A figura mostra a área de pesquisa, qual seja, a Venezuela - epicentro da 

crise e onde ocorre a maioria dos eventos objetos do estudo - e os países do 

entorno, que sentem a propagação desse evento, principalmente Brasil e Colômbia, 

que têm recebido a expressiva maioria dos refugiados. No Brasil, cabe destaque 

para o Estado de Roraima, onde estão sendo acolhidos os refugiados e área de 

grande importância para a atuação do Exército Brasileiro. A Guiana também fez 

parte da pesquisa, principalmente quando se trata da questão da área contestada 

pela Venezuela, denominada Guiana Essequiba. 

O espaço temporal considerado foi do ano de 1984 até aos dias atuais. 

          A pesquisa realizada foi qualitativa, bibliográfica e histórica. 

Qualitativa, porque analisou os diferentes pontos de vista dos autores com 

relação à crise na Venezuela, cujas obras compõem referencial teórico da pesquisa, 

considerando-se, portanto, a parte subjetiva do problema. 

Bibliográfica, tendo em vista que foi baseada num minucioso estudo de 

diversas fontes, dentre elas, jornais, revistas, artigos, palestras, relatórios, trabalhos 

acadêmicos. A análise destas fontes e de seus diferentes pontos de vista facilitou a 

proposta da solução para o problema apresentado. 
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Histórica, porque a construção do entendimento da crise e de suas 

implicações para o jogo geopolítico entre as nações da região foi alcançada 

mediante estudo e análise dos acontecimentos na história recente do bolivarianismo, 

desde seu aparecimento em 1988, passando pela sua evolução, e culminando com 

o início de sua decadência. 

 Entretanto, algumas limitações fortuitas se impuseram ao trabalho de 

pesquisa, como: o problema em pauta é historicamente recente e ainda em curso; 

há reduzida bibliografia sobre o tema; e, menos significativo, a maioria das fontes de 

consulta encontra-se em idioma estrangeiro. 

   

3 A CRISE NA VENEZUELA 

   3.1 A ERA CHÁVEZ 

Hugo Chávez, ainda no posto de tenente-coronel em 1988, liderando um grupo 

de oficiais, realizou uma tentativa de golpe contra o governo do seu país, não 

obtendo sucesso2, o que lhe acarretou prisão de dois anos. Após anistia concedida, 

ele ingressou na política definitivamente. 

De acordo com Valério (2017, p. 13): 

(...) Chaves defendia ideias contrárias ao neoliberalismo, e aos acordos com 
o FMI, propondo modificar as instituições de "dentro para fora", por meio de 
uma Assembleia Nacional Constituinte, colocou-se em campanha, nos 
pleitos seguintes, com a sua “maquinaria partidária chavista”, então 
denominada Movimento Quinta República (MVR). 

 

Segundo Neves (2010), a sociedade venezuelana possui, historicamente 

comprovados, quatro elementos que influenciam e explicam os acontecimentos 

políticos daquela nação:  

O primeiro elemento é a baixa produtividade difundida na sociedade 
venezuelana, seja da atividade econômica privada em geral – indústria, 
agropecuária, serviços – seja da burocracia estatal. Esse diagnóstico não 
implica dizer que todos os setores da economia venezuelana têm baixa 
produtividade, já que a indústria petroleira venezuelana é muito produtiva, 
tampouco que todos os agentes tenham baixa produtividade – há nichos de 

                                            
2  De acordo com Neves (2010), o recém-promovido (1990) tenente-coronel e ex-
estudante do curso de mestrado em Ciência Política pela Universidad Simón Bolívar 
(1989-1990) Hugo Chávez falou durante menos de um minuto em cadeia nacional, 
pedindo que se entregassem os militares restantes que ainda estavam em armas, 
informando que “por enquanto”, os revoltosos não haviam conseguido atingir seus 
objetivos e assumindo a responsabilidade pelo levante. O pronunciamento, que 
marcava sua derrota militar se converteu em sua primeira vitória política.   
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excelência em várias áreas –, mas que a média geral de produtividade é 
muito baixa. 
O segundo eixo de explicação diz respeito ao espaço dos militares na vida 
política do país. É verdade que a Venezuela foi considerada, por muitos 
autores, durante 40 anos – entre 1958 e 1998 –, um exemplo para as 
instáveis democracias sul-americanas, conseguindo ficar imune às 
ditaduras militares que se implantaram na região nas décadas de 1960 e 
1970. Entretanto, se as ditaduras militares não tiveram espaço no país 
nesse período, foram os únicos anos da história política da Venezuela que 
não foram protagonizados pelos militares. 
O terceiro elemento diz respeito à veneração da figura de Simón Bolívar. A 
figura do “libertador” é cultuada no país de maneira intensa e representa, 
além do herói nacional, uma figura mítica, repositório de várias qualidades 
desejáveis para um cidadão e, principalmente, para um governante. 
Coragem e nacionalismo são apenas as mais aparentes, mas a gama de 
qualidades vai além daquele conjunto de bravura e glória; Bolívar é visto 
também como a encarnação da união da nação – e da América do Sul –, da 
combinação perfeita das virtudes de estadista e de cidadão. Esse culto 
iniciou-se como manifestação popular, e seu poder simbólico segue muito 
forte entre a população em geral, mas tornou-se claramente um elemento 
de legitimação de muitos discursos políticos. 
O quarto elemento é a radicalização dos discursos políticos na Venezuela. 
Essa radicalização é, em verdade, a expressão das clivagens que 
perpassam a sociedade venezuelana, especialmente a extrema 
desigualdade social. 

 

Note-se que os quatro elementos analisados por Neves (2010), 

coincidentemente ou não, sempre estiveram presentes na era Chávez.  

Em 1998, após esmagadora derrota imposta aos seus adversários, Hugo 

Chávez chegou ao poder na Venezuela e, já em 1999, com liberdade de manobra 

devido aos resultados eleitorais, conseguiu a promulgação da Constituição da 

República Bolivariana da Venezuela (CRBV). Na continuidade da aplicação de sua 

estratégia de poder, em 2001, Hugo Chávez articulou e viabilizou junto ao 

Congresso a aprovação do primeiro Decreto Habilitante3, que passou a dar-lhe 

poderes especiais em várias áreas de atuação, porém energizou os ânimos da 

oposição, principalmente pelo aumento das estatizações na área petrolífera e na 

mudança da política de reforma agrária. 

Além disso, a CRBV criou o instituto da “Lei habilitante”, que permitiu ao 
presidente legislar em temas determinados pela Assembleia Nacional e pelo 
tempo estipulado pelos parlamentares. Durante o governo Chávez, o 
artifício foi usado, pouco a pouco, para implantar o “socialismo do século 

                                            
3 Em relação aos aspectos operativos do Plano Simon Bolívar, o primeiro motor seria 
a aprovação de uma nova lei habilitante, que lhe permitisse legislar sobre várias 
matérias. A lei foi aprovada no final de janeiro de 2007, concedendo poderes 
especiais a Chávez por 18 meses, sob pesadas críticas da oposição, que a vêem 
como um passo rumo ao autoritarismo. Na Quarta República, de 1958 a 1998, 
entretanto, o instituto foi utilizado seis vezes por quatro diferentes presidentes. 
(NEVES, 2010) 
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XXI”.  Neste contexto é que foram estatizadas empresas privadas nos mais 
diversos setores da economia, incluindo a PDVSA, que serviu de base de 
financiamento do regime por intermédio das políticas sociais (VALÉRIO, 
2017, p. 76).  

  

Valério (2017) relata  sobre o período em que Hugo Chávez é deposto em 2002 

e o protagonismo do Brasil naquela situação: 

(...) fruto desta acirrada oposição em 2002, num clima de muitas greves no 
setor de petróleo, o governo sofre um golpe de Estado e Hugo Chaves é 
deposto. Após alguns dias depois Chaves volta ao poder para enfrentar 
uma greve geral no País, que quase levou a Venezuela a uma guerra civil, 
sendo a crise entre o governo e oposição, mediada pela OEA. Segundo 
AMORIM (2013), o protagonismo desempenhado pelo Brasil durante aquela 
crise foi fundamental, cujos princípios de não intervenção e de não 
indiferença se complementaram harmonicamente, evitando uma escalada 
no fluxo migratório e um desequilíbrio acentuado nas relações econômicas 
e políticas.  

 

De acordo com Oliveira (2017, p. 35), a partir de 2003 ocorre uma maior 

aproximação do Brasil com a Venezuela:  

(...) com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, as 
relações bilaterais se aprofundaram politicamente, em razão da maior 
afinidade ideológica da esquerda sul-americana, em especial, do petismo 
com o bolivarianismo. A partir desta aproximação foi implementada a 
ligação por cabos de fibra ótica de Caracas na Venezuela e as cidades de 
Boa Vista e Manaus, capitais dos estados de Roraima e Amazonas 
respectivamente. No nordeste do Brasil, no Estado de Pernambuco, foi 
iniciada a construção da refinaria de petróleo Abreu e Lima, parceria entre a 
estatal venezuelana Petróleo de Venezuela/SA (PDVSA) e a brasileira 
Petrobrás. 
 

O ano de 2003, além de marcar uma maior aproximação entre Brasil e 

Venezuela, também mostrou o avanço de Chávez na política de fortalecimento do 

Estado. 

A Venezuela foi tratada pelo governo Lula como um parceiro estratégico em 
função da abertura de um amplo mercado consumidor para produtos 
brasileiros e de um governo que abriu espaço para a participação de 
empresas brasileiras em grandes projetos de infraestrutura.  Na frente 
diplomática, Lula detinha credenciais para amenizar a dura retórica 
antinorteamericana chavista por meio de um sólido relacionamento 
construído com George W. Bush.  
No plano comercial, ambos os países apresentam na era Lula Chávez um 
período de expressivo incremento no intercâmbio de bens. De 2003 a 2011, 
a corrente comercial cresce de US$ 880 milhões para US$ 5,8 bilhões. Essa 
tendência se mantém no primeiro governo Dilma, chegando a pouco mais 
de US$ 6 bilhões em trocas comerciais em 2013. A partir de 2015 o 
intercâmbio comercial despenca ladeira abaixo. Em 2016, os fluxos 
comerciais de US$ 1,6 bilhão igualam-se ao ano de 2004. 
Havia um grande interesse do Brasil em explorar um potencial mercado 
consumidor de 30 milhões de venezuelanos apoiados por um governo que 
facilitou a entrada de empresas brasileiras em megaprojetos de 
infraestrutura e petróleo. Independente do governo, o potencial venezuelano 
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como exportador de energia e importador de alimentos nunca pode ser 
ignorado. (DELGADO, STIER, et al., 2004, p. 13) 
 
O ano de 2003 foi marcado por uma mudança da postura de Chávez com 
relação a sua forma de governar o país. Os reflexos dessa mudança 
modificaram o perfil político da Venezuela e perduram até os dias de hoje, 
com Nicolás Maduro. Seu fortalecimento político, resultante da superação 
das turbulências pelas quais passava seu governo, resultou em crescente 
radicalização do regime, em que foram aplicadas as ferramentas que a lei 
permitia para concentrar ainda mais o poder político, enfraquecer os 
adversários e controlar mais de perto os meios de comunicação. (VALÉRIO, 
2017, p. 24) 

 

Em 2006, ano em que foi reeleito, Chávez nacionalizou o petróleo 

venezuelano4. A PDVSA passou a controlar 32 campos de petróleo até então 

geridos por empresas estrangeiras. Nesse mesmo ano, aumentaram-se os impostos 

sobre a exploração para as empresas privadas, da casa dos 16% para 33%. Seu 

objetivo foi ter o controle econômico da maior fonte de exportação do país. 

...a projeção de poder venezuelana na região deve ser compreendida como 
o resultado de uma política externa personalista, derivada das ambições de 
um líder carismático, capaz de influenciar o seu entorno com estratégias de 
poder viabilizadas por recursos incalculáveis provenientes da produção e 
venda de petróleo. (DELGADO, STIER, et al., 2004, p. 11) 
 

Em 2007, na busca pela implantação do bolivarianismo na Venezuela, Chávez 

anunciou a nacionalização de empresas dos setores de eletricidade, gás natural e 

principalmente de telecomunicações. Nesse mesmo ano, não renovou a autorização 

para o funcionamento do canal de televisão RCTV. No campo político, sofreu sua 

primeira e importante derrota ao não conseguir uma radical reforma da Constituição, 

que restringiria a liberdade de expressão e alteraria o entendimento de propriedade 

privada. Chávez, frente a esta derrota, passou a fazer uso das Leis Habilitantes5, 

que lhe permitiam criar leis sem a participação de outros poderes. 

 Em 2008, no campo político e com o objetivo de reunir as forças chavistas que 

estavam divididas em diversos partidos, Hugo Chávez criou o Partido Socialista 

Unido da Venezuela (PSUV). No campo militar, nesse mesmo ano, Chávez criou a 

Milícia Nacional Bolivariana (MNB). 

                                            
4 Por sua própria natureza, o negócio do petróleo na Venezuela é orientado às 
exportações, apenas 20% da produção é consumida internamente, e gera 
excedentes de capital em moeda estrangeira e, consequentemente, o incentivo às 
importações. (NEVES, 2010). 
5  No início do governo, entretanto, a relação entre Chávez e o Congresso, dominado 
pela Ação Democrática (AD) e pelo Copei, foi tensa. Uma lei habilitante – delegando 
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Segundo Oliveira: 

Estes grupos paramilitares surgiram nos anos de 1960 sem grande 
expressão. Porém, com a ascensão de Hugo Chávez à presidência e seu 
projeto de “Revolução Bolivariana”, as milícias adquiriram relevância 
nacional e passaram a ser o braço armado do projeto do governo. Para 
isso, receberam armamento, equipamentos de vigilância, veículos e sistema 
de comunicações e passaram a patrulhar as cidades onde a polícia não 
exercia controle. A partir daí as milícias ficaram mais fortalecidas e tomaram 
rumos mais extremistas. (OLIVEIRA, 2017, p. 29) 

 

Em 2009, Chávez, olhando para o futuro, conseguiu um feito que permitiria sua 

permanência no poder por tempo indeterminado: a aprovação de uma emenda 

constitucional que facultaria reeleições ilimitadas.  

No campo econômico, nacionalizou várias empresas, retomou a expropriação 

de terras ociosas e ordenou a ocupação e o controle de importantes portos 

estaduais que se encontravam nas mãos de governos de oposição. 

Na agricultura, a invasão de terras e as expropriações fizeram a produção 
estagnar e o país agora tem de importar quase tudo que consome em 
relação a alimentos. (OLIVEIRA, 2017) 
 
Na onda de transferências do setor privado para o controle do Estado, 
ocorreram desapropriações de empresas de petróleo, financeiras, de 
telecomunicações, elétricas e até de empresas menores, como produtoras 
de tubos e embalagens. A nacionalização da “Electricidad de Caracas” e da 
telefônica CANTV fulminou os maiores ativos que eram negociados na 
Bolsa de Valores de Caracas, reduzindo-a ao mínimo em sua capacidade 
de negociação de papéis. Chávez passou a acumular várias arbitragens 
internacionais na OIC devido à tomada de empresas de petróleo, de 
cimento e mineradoras, colocando a Venezuela em descrédito perante a 
comunidade internacional. (VALÉRIO, 2017, p. 30) 

 

Em 2010, teve início na Venezuela a implantação de um sistema de câmbio em 

que o dólar era cotado a um valor mais baixo para importar produtos de primeira 

necessidade, e uma taxa de câmbio mais alta para demais transações comerciais. 

Esta medida mostrou-se ineficaz e, ao contrário do que se esperava, resultou no 

aumento dos índices de corrupção nas transações comerciais. 

Como principal característica do governo nos anos 2011 e 2012, registra-se a 

continuidade da aproximação com o governo brasileiro do PT, fato comprovado e 

materializado pelas obras estruturantes realizadas por empresas brasileiras em solo 

venezuelano. No plano interno, a Venezuela vivia a terceira reeleição6 de Hugo 

                                                                                                                                       
poderes legislativos a Chávez – foi aprovada apenas após manifestações populares. 
(NEVES, 2010) 
6 Aproximava-se do fim a era Chávez, porém, dotado de extremo carisma junto ao 
povo, ardil político e ideais socialistas muito bem definidos, o presidente 
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Chávez, que, devido a sérios problemas de saúde, não chegou a assumir o novo 

mandato. Ressaltam-se, ainda neste período, os esforços para a entrada da 

Venezuela no MERCOSUL 7 e o aumento do endividamento do país.8 

Em 2011, com a assunção de Dilma Rousseff à presidência do Brasil, as 
relações se mantiveram, tanto em relação as parcerias comerciais e 
econômicas, quanto as afinidades ideológicas e populistas dos dois 
governos. Em 2012, segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, o Brasil exportou muito mais do que importou 
da Venezuela. O saldo na balança comercial foi de mais de US$ 4 bilhões, 
parte disto se creditou as grandes obras públicas tocadas por empreiteiras 
brasileiras, tornando a relação muito positiva e muito favorável ao Brasil, o 
que justifica até a ação do Brasil do ponto de vista ideológico e do interesse 
econômico comercial de incluir a Venezuela no MERCOSUL. (OLIVEIRA, 
2017, P. 37) 

O incremento das relações do Brasil com a Venezuela, segundo Oliveira (2017, 

p. 34), verifica-se a partir do encontro de La Guzmania, em 4 de março de 1994, 

quando os presidentes dos dois países à época, Itamar Franco e Rafael Caldeira, do 

Brasil e da Venezuela respectivamente, assinaram os mais importantes acordos e 

compromissos na história dos dois países até aquela data. Com base em ações 

programáticas e pragmáticas, em 1997, a Eletronorte e a Electrificación del Caroní 

(EDELCA) firmaram contrato de compra e venda de energia elétrica da Venezuela 

para o Brasil, o que resultou na construção do “Linhão de Guri”, que faz a 

interconexão elétrica do Estado de Bolívar, na Venezuela, com o Estado de 

Roraima, no Brasil, inaugurado em 2002. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       
venezuelano conseguiu fazer dos Poderes Públicos seus aliados próximos, 
exercendo grande influência na Assembleia Nacional, no Tribunal Superior de 
Justiça e na Promotoria Pública. (VALÉRIO, 2017,p. 32) 
7 Em 2012, a Venezuela passou a integrar o Mercosul como o primeiro sócio não-
fundador a incorporar o bloco na qualidade de membro pleno. Segundo o MRE, com 
a adesão da Venezuela, o Mercosul passou a estender-se do Caribe à Patagônia e a 
abranger cerca de 80% do PIB e de 70% da população da América do Sul. Nesse 
contexto, a aproximação do Brasil com a Venezuela assume grande importância na 
busca da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América 
Latina. (OLIVEIRA, 2017, p 38)  
8 Cabe destacar que, já em 2011, a Venezuela registrava números recordes de 
endividamento com relação a seus pares na América Latina: perto de 18 bilhões de 
dólares. (VALÉRIO, 2017,p. 32) 
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3.2 O GOVERNO DE MADURO  

O ano de 2013 foi marcado pela morte de Hugo Chávez9 e pelo início da “era  

Nicolás Maduro”10, que assumiu o país com graves problemas políticos11 e, 

principalmente, econômicos12. Deste período em diante, a crise venezuelana 

cresceria numa proporção exponencial, extrapolando as fronteiras e refletindo-se 

nos países da região, dentre eles o Brasil. 

No campo econômico, adotou como medidas o congelamento de preços da 
cesta básica e o controle cambial, a fim de garantir o poder de compra de 
itens de primeira necessidade e frear a saída de recursos do país. Tais 
providências, entretanto, provocaram alguns efeitos colaterais, como o 
desabastecimento em supermercados e no comércio, além do surgimento 
de um “mercado negro”, tanto de mercadorias, como de câmbio, o que 
agravou a situação. Com isso, o endividamento do governo em 2014 
chegou a 51% do PIB e a dívida pública externa oficial em US$ 107 bilhões, 
sem contar a dívida da PDVSA, empresa estatal de petróleo e gás, que 
possuía na época uma dívida que beirava os US$ 140 bilhões. (VALÉRIO, 
2017) 

   

  No ano de 2014, Maduro passou a enfrentar sérias manifestações, as quais 

seu governo reprimiu com violência13, gerando protestos na comunidade 

                                            
9 Aos cinco dias do mês de março de 2013, após quase quatorze anos no governo 
da Venezuela, Hugo Chávez Frias veio a falecer. Logo após sua morte, estabeleceu-
se um ambiente de dúvidas quanto à sucessão. (VALÉRIO, 2017,p. 33) 
10 Entretanto, com a posse de Nicolás Maduro em 2013 como novo presidente 
venezuelano e a situação da crise de seu país já abordada neste trabalho, a relação 
com o Brasil ficou delicada. A presidente Dilma Rousseff, por várias vezes foi 
questionada pela oposição quanto a sua passividade com relação aos desmandos e 
abusos antidemocráticos impetrados pelo governo vizinho, sendo constantemente 
acusada de ser conivente com o governo populista e de viés comunista da 
Venezuela. (OLIVEIRA, 2017, p 39) 
11 No ambiente político, os ânimos se acirraram entre oposição e governo. Capriles 
queria recontagem de votos, devido à pequena diferença no resultado do pleito, e 
acusava os chavistas de fraude eleitoral. O chefe da campanha 'chavista', Jorge 
Rodríguez, qualificou a denúncia de Capriles de "provocação" e "expressão da 
permanente agressão contra a institucionalidade democrática venezuelana”. 
(VALÉRIO, 2017,p. 34) 
12 Nicolás Maduro assumira o comando de um país em crise, com escassez de 
produtos básicos, escalada da violência e descontentamento da sociedade, portanto, 
em sérias dificuldades para dar continuidade ao regime de seu antecessor. 
(VALÉRIO, 2017,p. 34) 
13 Não há um consenso entre as informações disponíveis a respeito do número de 
vítimas das manifestações de 2014, mas, segundo noticiado no Globo.com, em 
março daquele ano, a procuradora-geral da Venezuela, Luiza Ortega Díaz, informou 
na Reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, que o número 
de vítimas dos protestos havia chegado a 28 mortos e 365 feridos. Um número muito 
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internacional. O país passou a ostentar a liderança da maior inflação mundial14, 

gerando mais descontentamento na população. Politicamente, Maduro não possuía 

o mesmo carisma e a capacidade que Hugo Chávez na articulação e na união das 

diferentes forças existentes15. Neste período, as relações do Brasil com o Venezuela 

passaram a ser mais criticadas por setores da sociedade brasileira, principalmente 

pelo fato de o País apoiar um regime que estaria cometendo atentados contra os 

direitos humanos.16 

Ainda no ano de 2014, a situação se agravou.  Segundo dados do FMI, a 
inflação da Venezuela passou a ser a “maior do mundo”. A escassez de 
remédios levou a Assembleia Nacional, o parlamento venezuelano, a 
decretar “crise humanitária”. O racionamento de energia, as longas filas nos 
supermercados e o aumento da criminalidade aumentaram o 
descontentamento social, os protestos e os saques. Uma série de fatores 
acabou por agravar os problemas sociais e econômicos, como a alta 
dependência da importação de bens, a queda do preço do petróleo e o 
controle estatal de produção e distribuição de produtos básicos. (VALÉRIO, 
2017, p. 36) 
 

O ano de 2015 ficou marcado pela primeira derrota política do governo 

bolivariano após 16 anos, ocasião em que a oposição conseguiu maioria na 

Assembleia Nacional17. Nesse período, cabe destacar na área econômica a elevada 

inflação que terminou aquele ano na casa dos 180%, e, com a retração do PIB em 

5,7%, o crescente aumento da crise já instalada. Para piorar a situação, a Venezuela 

sofria a redução de sua capacidade de financiamento, devido ao elevado índice de 

déficit fiscal. 

                                                                                                                                       
alto de vítimas para protestos contra um governo que, em tese, havia acabado de 
ser eleito democraticamente. (VALÉRIO, 2017,p. 35) 
14 Em 2013, a inflação já era considerada uma das mais altas do mundo e, em 2014, 
atingiu o índice mais alto da história do país, chegando a 68,5%. (OLIVEIRA, 2017, p 
26) 
15 Maduro não possuía a empatia e a força política de Chávez para unir políticos, 
movimentos sociais e as Forças Armadas em prol da "revolução bolivariana", por 
isso se juntou aos grupos mais conservadores do Chavismo. A própria oposição 
também estava dividida. De um lado, líderes, como Leopoldo López, desconfiavam 
de instituições chavistas e queriam a saída do presidente. De outro, moderados, 
como Henrique Capriles, acreditavam na alternativa eleitoral. A forte polarização na 
Venezuela gerava instabilidade política e reforçava o cenário de crise. Fonte: 
(VALÉRIO, 2017,p. 36) 
16 A presidente Dilma Rousseff, por várias vezes foi questionada pela oposição 
quanto a sua passividade com relação aos desmandos e abusos antidemocráticos 
impetrados pelo governo vizinho, sendo constantemente acusada de ser conivente 
com o governo populista e de viés comunista da Venezuela. (OLIVEIRA, 2017, p 39) 



26 
 

Em 2016, por não cumprir as cláusulas democráticas do bloco, a Venezuela foi 

convidada a se retirar do MERCOSUL18, evento que piorou ainda mais a sua 

situação econômica.19 20Naquele ano, a crise obrigou Maduro a decretar estado de 

emergência econômica. Houve uma queda brusca dos fluxos comerciais. Brasil e 

Colômbia começaram a sentir com mais intensidade os reflexos da crise 

venezuelana, com o aumento da imigração.21 O Estado de Roraima passou a sofrer 

com constantes apagões no fornecimento de energia oriunda da Venezuela. 

(...) de acordo com dados oficiais da Polícia Federal, publicados no jornal 
Folha de Boa Vista, mais de 12.000 permaneceram no Brasil de 2014 a 
2016. O número anual de venezuelanos que entra no Brasil e permanece no 
País aumentou mais de cinco vezes, de 1.341 em 2014 para 
aproximadamente 8.000 em 2016. A maioria das entradas registradas foi 
feita na fronteira entre Santa Elena de Uairén, na Venezuela, e Pacaraima, 
no Brasil. A Policia Federal do Brasil revelou que outros venezuelanos 
atravessaram a fronteira sem informar às autoridades brasileiras. O controle 
é difícil. O Exército Brasileiro tem ajudado, mas Brasil e Venezuela dividem 
uma fronteira terrestre de 2.200 quilômetros de extensão, o que dificulta 
uma fiscalização 100% eficaz. (VALÉRIO, 2017, p. 59) 

 

O aumento de imigração no Estado de Roraima tornou-se um problema devido 

à falta de estrutura das instituições responsáveis pelo controle na fronteira, dentre 

elas a Polícia Federal22 . A grande quantidade de imigrantes, que chegavam em 

                                                                                                                                       
17 A derrota do governo de Nicolas Maduro nas eleições parlamentares de dezembro 
de 2015 representou um marco no processo de deterioração das já difíceis 
condições de governabilidade interna. (VAZ, 2017, p. 5) 
18 Cumpre assinalar que a Venezuela já havia sido suspensa do Mercado Comum do 
Sul (Mercosul) em dezembro de 2015 em virtude do descumprimento de obrigações 
previstas no Protocolo de Adesão. A centralização e a concentração do poder no 
Executivo, às expensas do Parlamento, reforçou a invocação da Cláusula 
Democrática do Mercosul. (VAZ, 2017, p. 6) 
19 Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), em 2016 o desemprego atingiu 
em média 18%, sendo considerada a economia mais miserável do mundo por dois 
anos consecutivos. (OLIVEIRA, 2017, p 30)  
20 Segundo estimativas econômicas divulgadas, a economia venezuelana retrocedeu 
11,3% em 2016. (OLIVEIRA, 2017, p 26) 
21 No início de 2016, percebeu-se um aumento significativo do fluxo de 
venezuelanos para estado de Roraima. As instituições públicas e privadas desse 
Estado apresentavam dificuldade em realizar o controle eficiente do fluxo migratório, 
que se dava para aquisição de gêneros alimentícios e posterior retorno, em virtude 
do desabastecimento no país vizinho. (VALÉRIO, 2017,p. 59) 
22 O fato é que a Polícia Federal em Roraima não tem servidores em número 
suficiente para processar as crescentes solicitações de refúgio verificadas desde o 
começo de 2016. Para resolver esse problema, a SRDPF/RR criou um sistema – 
não previsto em lei – de distribuir comprovantes de agendamento para venezuelanos 
apresentarem suas solicitações de refúgio meses depois. (VALÉRIO, 2017,p. 62) 
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número elevado a cada dia, passou a sobrecarregar os sistemas de saúde23 e 

educação24 do Estado. Os imigrantes, na sua maioria sem condições financeiras, 

passaram a vagar pelas ruas de Pacaraima e Boa Vista.  

Em todo o ano de 2016, ocorreu um aumento do fluxo de venezuelanos 
para Roraima. As instituições do Estado apresentaram dificuldade em 
realizar o controle eficiente do fluxo migratório. Ressalta-se, porém, que a 
maioria dos deslocamentos para aquele Estado era efetuada para aquisição 
de gêneros alimentícios e posterior retorno a Venezuela, que se encontrava 
desabastecido. A prova disso, é a cidade de Pacaraima/RR, na fronteira 
entre Brasil e Venezuela, que diariamente, recebia centenas de 
venezuelanos que atravessavam a fronteira para adquirir produtos básicos 
de alimentação (arroz, açúcar, trigo e macarrão). Outros, porém, 
permanecem no Brasil a procura de refúgio e, enquanto não se legalizam, 
muitos deles encontram-se em situação de mendicância, morando nas ruas, 
realizando trabalhos informais e se prostituindo. (OLIVEIRA, 2017, p. 31)  

 

 Ainda em 2016, segundo Encina (2016), a Venezuela aumentou suas relações 

com a Rússia, mediante parcerias na área de defesa para o fornecimento de 

equipamentos de defesa contra mísseis balísticos antiaéreos e, na área de 

segurança alimentar, fornecimento de trigo para amenizar a fome do povo 

venezuelano.  

A situação na Venezuela não parece ser de fácil solução. O futuro parece 
incerto. Segundo o Jornal da Universidade de São Paulo – USP, até julho 
de 2017, mais de 100 pessoas já morreram e o número de prisões políticas 
já ultrapassa 500. Para agravar a situação, em 30 de julho do corrente ano, 
Nicolás Maduro realizou eleições para a formação de uma Assembleia 
Constituinte, alegando que essa medida irá ajudar a frear um suposto golpe 
em andamento e uma ditadura na Venezuela. Para a oposição, a própria 
Constituinte é, por si só, um golpe e exige a restauração da Assembleia 
Nacional, de novas eleições gerais e a libertação de presos políticos. 
Apesar das diferentes interpretações, o fato é que, em agosto corrente, os 
membros da Constituinte outorgaram a si plenos poderes, declarando e 
assumindo o controle total das instituições venezuelanas. (OLIVEIRA, 2017, 
p. 32)  

                                            
23 Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde de Roraima (SESAU), entre 
janeiro e dezembro de 2016, mais de 7.600 venezuelanos foram atendidos no 
Hospital Geral de Roraima (HGR), a principal unidade de saúde do Estado, que 
atende mais de 80% da população adulta. Em caso de doenças graves, como 
pneumonia ou malária, muitos pacientes venezuelanos dirigem-se a hospitais 
brasileiros devido à falta de medicamentos na Venezuela. De acordo com 
estatísticas oficiais, até agosto de 2016, 77% dos 2.517 pacientes de malária em 
Roraima eram venezuelanos. (VALÉRIO, 2017,p. 66) 
24 Com relação à Educação, segundo a Secretaria Estadual de Educação e 
Desportos (SEED), verifica-se na rede estadual de ensino em Roraima, quanto a 
matrículas de crianças venezuelanas, o registro de um aumento de 400% em 
relação ao ano de 2015 (248) e 2016 (999). Como consequência, o número de 
vagas nas escolas da rede pública do Estado diminuiu, passando a existir uma 
concorrência das crianças estrangeiras com as crianças roraimenses. (VALÉRIO, 
2017,p. 64) 
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 Em 2017, a crise na Venezuela subiu de patamar. A fome, a falta de 

medicamentos, a perseguição política, os índices de violência25 fizeram com que o 

número de imigrantes, na Colômbia26 e no Brasil, aumentasse exponencialmente. 

A falta de gêneros de primeira necessidade para saúde e alimentação, o 
aumento dos índices de violência interna, e os confrontos entre os 
diferentes grupos políticos no país vizinho devem continuar a estimular a 
saída de venezuelanos de sua pátria. Os destinos destes refugiados 
dependem de uma série de fatores ligados tanto ao indivíduo (recursos 
financeiros, redes de apoio e familiares em outros países, e outros) como do 
estado das relações diplomáticas entre os países que garantam as 
fronteiras abertas e favorecem o acolhimento. (FRANCHI, 2017, p. 7) 
 
“Solo en Colombia, las autoridades migratorias calculan que el número de 
personas procedentes de Venezuela ascendió a 550.000 el año pasado; en 
su mayoría han llegado caminando. Los servicios colombianos de salud 
proporcionaron tratamiento urgente a más de 24.000 venezolanos, 
incluyendo mujeres embarazadas. Si no se hace algo, pronto seremos 
muchísimos más.” 27 

  

Enquanto isso, no Brasil, o problema dos imigrantes obrigou o Governo federal 

a envolver- se mais incisivamente na resolução do problema, criando novas leis que 

facilitassem e, de certa forma, até incentivassem a entrada dos venezuelanos no 

País.28 

Um aspecto importante que deve ser considerado, no fenômeno dos refugiados 

venezuelanos, é o fato de ele já estar ocorrendo há algum tempo, porém com 

destinos diferentes, para diversos outros países. Pode-se inferir que a massa de 

pessoas que estão entrando no Brasil é de uma camada social e econômica que não 

lhe permite se dirigir a outros locais do Planeta. 

A diáspora venezuelana não é um processo novo, se iniciou ainda durante o 
governo do presidente Hugo Chaves vem se agravando com o governo 

                                            
25 Como se não bastasse a elevada inflação, o desemprego, a crise econômica e política, outro problema 

enfrentado pela Venezuela é a violência. Caracas vem sendo a capital mais violenta do mundo, visto que existem 

120 homicídios para cada 100.000 habitantes. (PINTO, OBREGON, 2018, p. 7)  
26 De acordo com Relatório do Governo Colombiano, os números consolidados de 
certificados estrangeiros emitidos para cidadãos venezuelanos têm aumento de 
548% em 7 anos. (OLIVEIRA, 2017, p. 30) 
27 https://elpais.com/elpais/2018/03/12/planeta_futuro/1520857457_321890.html  
28 MEDIDAS GOVERNAMENTAIS 
Decreto reconhecendo a situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório 
para o Estado de Roraima provocado pela crise humanitária na Venezuela. 
Decreto definindo a composição, as competências e as normas de funcionamento do 
Comitê Federal de Assistência Emergencial para o acolhimento a pessoas em 
vulnerabilidade. Fonte: Palestra proferida pelo Chefe do Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas por ocasião de Curso Superior de Defesa, ESG, 2018. 
 

https://elpais.com/elpais/2018/03/12/planeta_futuro/1520857457_321890.html
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Maduro.  Não é um processo fácil de estudar, pois desde o ano 2000 não 
existem dados oficiais publicados pelo Governo venezuelano sobre a 
transito de seus cidadãos, o que força os pesquisadores a olhar os dados 
de cada um dos países que recebem os migrantes (De Le Vega e Vargas, 
2014). Além da Colômbia, os EUA (260.000), Espanha (200.000), Itália 
(150.000), Portugal (100.000) e alguns outros países latinos americanos 
eram os destinos preferenciais nos primeiros anos (De Le Vega, 2010). 
O Brasil não estava entre as opções dos Venezuelanos que procuravam 
países com o IDH mais alto ou países com o mesmo idioma materno. 
Entretanto, após quase duas décadas de saídas constantes de uma elite 
provida de capital financeiro e intelectual (que possibilita maior 
empregabilidade e absorção), a atual geração de migrantes venezuelanos é 
composta em parte por pessoas com baixa capacitação formal e poucos 
recursos. Ambos fatores limitam as alternativas de mobilidade deste grupo. 
(FRANCHI, 2018, p. 3) 

  

Para se entender como a Venezuela chegou até esta crise e como ela 

influencia ou pode influenciar a geopolítica regional, não há como não se considerar 

a questão do petróleo. No território venezuelano, encontram-se as maiores reservas 

mundiais de petróleo, ativo que preenche a quase totalidade da pauta de 

exportações do país.  

Note-se que a interseção entre geopolítica e energia ocorre há mais de um 
século em torno do mercado de combustíveis fósseis. Esse panorama deve 
mudar com a inserção dos renováveis na matriz energética global. 
Em suma, futuramente, no longo prazo (2050-2100), combustíveis fósseis 
continuarão sendo uma opção energética, mas não mais a majoritária. 
Haverá, ao invés disso, diversidade energética com foco em baixa emissão 
de gases de efeito estufa. O mercado energético mundial tenderá a ser mais 
desconcentrado, com multipolaridade de agentes. Por consequência, 
mercados convergirão para estabilidade e conflitos geopolíticos serão 
suavizados. (DELGADO, STIER, et al., 2004, p. 12) 
As reservas provadas de petróleo atingem aproximadamente 300 bilhões de 
barris, enquanto que as de gás natural somam 5,8 trilhões de metros 
cúbicos, o que faz da Venezuela a maior reserva de hidrocarbonetos do 
mundo. A produção de petróleo é de mais de 2,3 milhões de barris ao dia 
(2016), dos quais 1,8 milhões são exportados. 
China, Irã e Rússia apoiam o presidente venezuelano Nicolás Maduro. 
Nesse sentido, torna-se crucial e oportuno discutir a complexa realidade 
venezuelana, jogando uma luz sobre os desdobramentos que podem advir 
para a geopolítica do setor petrolífero mundial em termos de oferta, assim 
como os impactos dessa crise para o Brasil. O atual cenário geopolítico da 
crise venezuelana envolve compreender a influência venezuelana no 
tabuleiro do jogo político latino americano, suas relações com o Brasil e o 
impacto de seu isolamento sobre o interesse e a segurança nacionais, ainda 
mais quando se trata da maior reserva de hidrocarbonetos do mundo 
A PDVSA também tem acordos com a estatal chinesa CNPC. A China 
importa o petróleo venezuelano e mantém seu apoio ao regime chavista. 
(DELGADO, STIER, et al., 2004, p. 4) 
 

O Brasil sempre recebeu imigrantes em diversas fases de sua história. Porém, 

é inédito o que está ocorrendo na fronteira com a Venezuela. A quantidade e as 

condições dos refugiados venezuelanos que estão adentrando no País, bem como a 

pressão internacional da ONU no sentido de se dar refúgio aos imigrantes, 
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influenciaram no sentido de o Governo brasileiro mudar as normas internas de 

imigração vigentes, facilitando sobremaneira a recepção e o amparo aos imigrantes. 

Um aspecto importante para análise do jogo geopolítico regional reside em 

afastamento e aproximação dos países, atitudes estas motivadas pelos reflexos da 

crise que vive a Venezuela. Neste jogo de alianças e afastamentos, estão envolvidos 

países de peso na economia mundial: EUA29, China30 e Rússia. 

A ausência do secretário de Estado, Rex Tillerson, de encontros 
hemisféricos junto à OEA demonstra um interesse aparentemente reduzido 
dos EUA pela crise em sua vizinhança, justificado inclusive pela tendência 
da administração Trump em não priorizar seus laços com a América Latina, 
como a recente revogação de medidas do governo Obama a fim de 
aproximar os EUA de Cuba. Assim, à medida que os EUA deixam de fazer 
jus à sua influência hemisférica, o espaço tem sido preenchido 
gradativamente por potências externas como a Rússia e a China. 
Além disso, os EUA já deram sinais claros de pouco relacionamento e 
preocupação com os países latinoamericanos, deixando um vácuo 
geopolítico que vem sendo ocupado, na Venezuela, por Pequim e Moscou. 
Em um contexto de aproximação da Rússia na América Latina, Moscou tem 
buscado se apresentar como um garantidor da ordem diante da hipótese de 
uma Venezuela asfixiada. Para não desmoronar, o governo venezuelano 
tem recebido dinheiro e crédito russos em troca de valiosos ativos de 
petróleo, o que vem tornando as estatais PDVSA e Rosneft cada vez mais 
próximas. (DELGADO, STIER, et al., 2004, p. 10) 
 
Quando observadas em conjunto, a criação da Alba, a ampliação do 
Mercosul e a criação da Unasul e do CDS indicam que os sul-americanos 
desenvolvem movimentações geoestratégicas para escapar à influência 
estadunidense, e podem ser interpretadas como a busca por uma 
geopolítica regional contra o modelo neoliberal. (SCHENEGOSKI, 2014, p. 
79) 
 

A saída da Venezuela da OEA e do MERCOSUL31 é um fator que deve ser 

analisado para se entender as mudanças geopolíticas em curso, já que elas 

                                            
29 Bajo la consigna del nuevo mandatario “make America great again”, el interés por 
Sudamérica está asomando como un asunto periférico de sus preocupaciones. 
(ENCINA, 2017, p. 13) 
30 Pequim teria auxiliado Caracas com mais de 52 bilhões de dólares entre 2005 e 
2016. Contrariado com o apoio das três potências no “quintal dos EUA”, o presidente 
americano, Donald Trump, impôs sanções contra Maduro. 
31 Contudo, a saída da Venezuela da OEA deve demorar ao menos dois anos para 
se consumar, haja vista a dívida de cerca de dez milhões de dólares que o país tem 
para com aquele organismo regional. Nesse ínterim, em 31 de maio de 2017, os 
Chanceleres da OEA voltaram a se reunir para propor soluções à crise venezuelana, 
mas, uma vez mais, não lograram aprovar um plano conjunto dos países do 
Continente Americano com aquele sentido. Foi também recusada proposta 
defendida pelo Brasil de aplicação de sanções ao governo venezuelano. Cumpre 
assinalar que a Venezuela já havia sido suspensa do Mercado Comum do Sul 
(MERCOSUL) em dezembro de 2015 em virtude do descumprimento de obrigações 
previstas no Protocolo de Adesão. A centralização e concentração do poder no 
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contribuem para o isolamento do país, ocasionado, em última instância, pela crise 

que o assola, mais especificamente pelo fato de os governantes da Venezuela terem 

escolhido caminhos não compartilhados pelos membros dessas organizações.  

Este ambiente de incertezas e instabilidades tem provocado agitações no 
cenário político da América do Sul, uma vez que esta crise poderá 
apresentar consequências para seus vizinhos, tanto no contexto bilateral 
como nas relações multilaterais existentes em órgãos como a Organização 
dos Estados Americanos (OEA), o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e 
a União das Nações Sul Americanas (UNASUL) onde países sul-
americanos estão inseridos. Assim, avulta de importância as Relações 
Internacionais destes países e principalmente a política exterior adotada 
pelo Brasil para tentar solucionar este impasse. (OLIVEIRA, 2017, p. 12). 
 
A Venezuela representa hoje o teste mais pesado para o resto da América 
Latina, que, na atualidade, carece do protagonismo desempenhado pelo 
Brasil durante a crise de 2002 (AMORIM, 2013), cujos princípios de não 
intervenção e de não indiferença se complementaram harmonicamente, 
evitando uma escalada no fluxo migratório e um desequilíbrio acentuado 
nas relações econômicas e políticas. (DELGADO, STIER, et al., 2004, p. 15) 

 

Nesse contexto, onde o Brasil é (ou deveria ser) o maior “player” regional, cabe 

destacar que seu posicionamento e as atitudes tomadas com relação à crise na 

Venezuela acabam, invariavelmente, influenciando os outros países do Continente.32 

O isolamento33 da Venezuela tende a aumentar com a evolução da crise. Aos 

poucos, ela está sendo convidada a deixar os blocos em que foi ator relevante em 

outras épocas. Em 2018, o Grupo de Lima manifestou a intenção de retirar o país do 

bloco. 

Após uma reunião em Lima, o grupo – composto por Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Guiana, Honduras, 
México, Panamá, Paraguai, Peru e Santa Lúcia – emitiu uma declaração em 
que reafirma que as eleições presidenciais antecipadas pelo governo 
venezuelano para 22 de abril "carecerão de toda legitimidade e 
credibilidade". 
Após convocação de eleições presidenciais antecipadas pelo governo 
venezuelano, Grupo de Lima afirma que Maduro não será "bem-vindo" em 
encontro no Peru. Bloco de países americanos exige novo calendário 
eleitoral. 

                                                                                                                                       
Executivo, as expensas do Parlamento reforçou a invocação da Cláusula 
Democrática do Mercosul. (VAZ, 2017, p. 6) 
32 Outro reflexo que pode advir da crise será o distanciamento político entre o Brasil 
e a Venezuela, justamente devido às disparidades ideológicas e partidárias entre 
ambos. O Brasil discorda ostensivamente das políticas populistas, autoritárias e 
antidemocráticas adotadas pelo país vizinho, o que poderá ocasionar a diminuição 
ou mesmo a interrupção de acordos bilaterais existentes, enquanto a crise persistir. 
(OLIVEIRA, 2017, p. 41) 
33 Na questão política, poderá ocorrer um maior isolamento da Venezuela por parte 
dos órgãos multilaterais, como OEA, Mercosul e UNASUL. (OLIVEIRA, 2017, p. 40) 
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O Grupo de Lima também ressaltou estar ciente dos informes da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) sobre a deterioração dos 
direitos humanos e a grave crise política, econômica e social que assolam a 
Venezuela, assim como da decisão do organismo de investigar crimes 
contra a humanidade que teriam ocorrido nos protestos antigoverno de 
2017. 
Criado diante da impossibilidade de se aprovarem resoluções sobre a 
Venezuela na OEA devido ao bloqueio dos países caribenhos, o Grupo de 
Lima pediu nesta terça-feira que seja aberto um corredor humanitário para 
ajudar a minimizar os efeitos da escassez de alimentos e medicamentos na 
Venezuela.34 

 

A ALBA, bloco em que a Venezuela foi maior protagonista, encontra-se com 

baixo nível de projeção, principalmente devido à crise de seu maior sócio, 

provocando um vazio que pode ser preenchido por outro país. 

Esta organización surgió apelando a la solidaridad económica y social para 
el desarrollo de los pueblos, fundándose en una alianza entre una Cuba 
presidida por Fidel Castro y una Venezuela chavista. Hacia finales del 2005 
tuvo eco en Bolivia, luego en Nicaragua, las islas caribeñas San Vicente y 
Granadina, Dominica y Honduras; al final de la década se sumaron 
Ecuador, Antigua y Barbuda, Santa Lucía y Surinam. La última federación 
en adherir fueron las islas San Cristóbal y Nieves, uniéndose en 2014, 
mientras que actualmente no existirían otros países de la región dispuestos 
a integrarse. 
Sin la subvención que venía aportando Venezuela —la mayor economía del 
conglomerado— difícilmente el resto de las economías del bloque estarían 
en condiciones de dar continuidad y financiar el despliegue de propuestas 
sociales como las impulsadas hasta ahora.35 
 
 

Figura 2 – Infográfico crise na Venezuela 

                                            
34Fonte DW notícias. Disponível em: http://www.dw.com/pt-br/venezuela-%C3%A9-
desconvidada-de-c%C3%BApula-das-am%C3%A9ricas/a-42580536; acesso em 5 
de maio de 2018. 
35 Fonte La Vanguardia. Disponível em: http://www.lavanguardia.com/politica/20161207/ 4124492 6274 

8/venezuela-y-rusia-firman-acuerdos-de-cooperacion-en-tema-economico-y-militar. Html; acesso em 7 de maio 

de 2018. 

http://www.dw.com/pt-br/venezuela-%C3%A9-desconvidada-de-c%C3%BApula-das-am%C3%A9ricas/a-42580536
http://www.dw.com/pt-br/venezuela-%C3%A9-desconvidada-de-c%C3%BApula-das-am%C3%A9ricas/a-42580536
http://www.lavanguardia.com/politica/20161207/
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Fonte: site DEFESA AÉREA E NAVAL36  

A crise encontrava-se em pleno curso durante a pesquisa realizada para 

compor este trabalho.  

Várias hipóteses podem ser levantadas para o futuro da Venezuela. Uma delas, 

defendida por alguns autores, pode ocasionar reflexos altamente negativos para 

seus vizinhos, alterando sobremaneira o jogo geopolítico regional: a possibilidade da 

evolução da crise para uma guerra civil. 

(...) em um cenário extremo, mas não improvável, uma guerra civil, com 
reflexos imediatos nos espaços fronteiriços de maior adensamento 
demográfico e econômico e no campo humanitário em razão do 
deslocamento de populações que tal tipo de conflito gera inevitavelmente. 
(VAZ, 2017, p. 7) 
 
Para o cientista político, visto o agravamento da crise no país vizinho, a 
tendência para 2018 é que mais imigrantes adentrem o Brasil em busca de 
socorro, tendo Roraima como um dos principais destinos. “À medida que 

                                            
36 Disponível em:  httpswww.graphicnews.comptpages36255VENEZUELA-Agrava-
se-o-%C3%AAxodo 



34 
 

esse clima de instabilidade política se agrava, com eventual tentativa de 
golpe e um contexto mais duro por parte do governo, esse boom migratório 
só tende a crescer ainda mais. Então, nós podemos concluir que o 
prognóstico para 2018 é que não existe um cenário onde se tenha uma 
tendência de diminuição desse fluxo de entrada”, concluiu. (SENHORAS, 
2018, p. 3) 
  

No corrente ano de 2018, como visto anteriormente, a Venezuela encontra-se à 

beira de um colapso37. Maduro está perdendo apoio de parte da ala chavista, e os 

militares, também atingidos pela crise, já dão sinais de cansaço. Oliveira (2017) em 

seu trabalho, menciona a situação do país: 

A Venezuela pode não ser considerada um Estado Falido, porém infere-se 
que, a partir das evidências expostas no trabalho apresentado, ela está em 
decadência, em um verdadeiro processo de falência, podendo ser 
considerado, segundo o conceito de Rotberg, um Estado fraco, tendendo a 
falir. 

 

A História mostra que a saída para uma grave crise de uma nação pode ser 

conseguida por meio da união da sociedade para resolver um problema de 

concordância comum. Pode-se citar o exemplo da Argentina por ocasião da Guerra 

das Malvinas, oportunidade em que o governo, com baixíssima popularidade, usou a 

questão das Malvinas para aglutinar as forças políticas em prol da guerra contra a 

Inglaterra. No caso da Venezuela, esta possibilidade é pequena mas existe. Maduro 

tem mantido uma retórica em prol da anexação do território da Guiana Essequiba.38 

O litígio entre Guiana e Venezuela é um exemplo de como as disputas 
territoriais na América do Sul, violentas ou por meio de pressões 
diplomáticas, continuam acesas na região, apesar dos avanços na 
integração desde a criação de instituições como Mercosul e Unasul. 
Enquanto a disputa por Essequibo ocorre na fronteira leste da Venezuela, a 
oeste os venezuelanos litigam com os colombianos por causa do controle 
de 3.700 quilômetros quadrados do Golfo de Coquibacoa. 39 

 
    Figura 3 – Mapa Guiana Essequiba 

                                            
37 Em grave crise política, econômica e social, o governo da Venezuela deixou de 
pagar R$ 901 milhões, ou US$ 274 milhões no câmbio desta segunda-feira (19), 
referentes a uma parcela de empréstimos feitos junto ao BNDES. Fonte: 
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/03/20/venezuela-da-calote-
em-divida-com-bndes-e-tesouro-nacional-assume-pagamento-de-milhoes.htm. 
38 O Essequibo é uma área compreendida entre o Rio Essequibo e a divisa 
tradicional entre Guiana e Venezuela. Dispõe de uma série de recursos naturais, 
como ouro, bauxita, urânio, potencial hidrelétrico e, no oceano próximo, petróleo. 
39 Blog Josias de Souza. Disponível em:  
https://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2018/02/10/maduro-ameaca-guiana-e-
brasil-diz-ser-inaceitavel-qualquer-saida-pela-forca/ ; acesso em 10 de maio de 
2018. 

https://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2018/02/10/maduro-ameaca-guiana-e-brasil-diz-ser-inaceitavel-qualquer-saida-pela-forca/
https://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2018/02/10/maduro-ameaca-guiana-e-brasil-diz-ser-inaceitavel-qualquer-saida-pela-forca/
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Fonte: site Geografia opinativa40 

Em abril de 2018, pressionada pela crise migratória que assola o Estado de 

Roraima, a governadora Sueli Campos entrou com um pedido no STF para que a 

fronteira com a Venezuela fosse fechada. O pedido foi criticado pelo Governo federal 

e não foi atendido pela Suprema Corte. A solicitação da governadora diretamente ao 

STF, causando um mal-estar no Poder Executivo, e caracterizado como um último 

pedido de socorro para seu Estado, pode ser considerada como um reflexo da crise 

no campo político.  

Os reflexos da crise para o Brasil apresentam-se em diversas áreas, mas é nos 

campos econômico e social que mais facilmente são medidos: suspensão de 

pagamento ao BNDES; calote nos bancos privados; congelamento dos ganhos da 

Gol e da Latam; e descumprimento do acordo com a Petrobras.41 

                                            
40 Site geografia optativa. Disponível em: 
http://www.geografiaopinativa.com.br/2017/10/questao-do-essequibo-disputa-
territorial-entre-venezuela-e-guiana.html; acesso em 5 de abril de 2018. 
41 O governo Maduro deixou de pagar 432 milhões de reais do crédito que contratou 
com o BNDES para financiar serviços prestados por empresas brasileiras na 
Venezuela. O país atrasou o primeiro pagamento ao Brasil em setembro de 2017, 
regularizou a situação em janeiro deste ano e, desde então, não pagou mais nada. 
Instituições privadas nacionais também deram créditos para financiar obras de 
infraestrutura feitas por empreiteiras brasileiras na Venezuela e não foram pagas em 
2018. O calote nesses bancos soma 474 milhões de reais. O valor foi contratado 
com o seguro do Fundo Garantidor de Créditos, o que significa que não haverá 
prejuízo aos bancos, e sim ao fundo, que é custeado pelo Tesouro. As empresas 
aéreas tinham rotas para Caracas até o primeiro semestre de 2016. Deixaram de 
operar depois que o governo Maduro impediu todas as companhias aéreas de 
transferir dinheiro da Venezuela para a respectiva matriz. Quase 4 bilhões de 
dólares de empresas do setor estão parados nos bancos do país. Em 2005, Lula e 
Hugo Chávez firmaram um acordo para a construção da Refinaria Abreu e Lima, em 
que 60% do negócio seriam custeados pela Petrobras e 40% ficariam a cargo da 
petroleira venezuelana, a PDVSA. A obra teve início e a Venezuela jamais pagou um 
bolívar pelo investimento. A Petrobras passou quase dez anos cobrando a dívida, 

http://www.geografiaopinativa.com.br/2017/10/questao-do-essequibo-disputa-territorial-entre-venezuela-e-guiana.html
http://www.geografiaopinativa.com.br/2017/10/questao-do-essequibo-disputa-territorial-entre-venezuela-e-guiana.html
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 Paralelamente, a crise venezuelana vem acarretando sérios entraves de 

natureza social para o Brasil, que se transformou em vitrine para os órgãos mundiais 

de direitos humanos. 

Com um índice de abstenção de aproximadamente 54%, as eleições ocorridas 

em 20 de maio de 2018, que reelegeram Nicolás Maduro para mais um mandato, 

foram caracterizadas pelo clima de desconfiança e uso da máquina pública em prol 

do governo, como o incentivo de um cartão que assegura o acesso a benefícios 

sociais – o “cartão da pátria” – concedidos aos votantes de Maduro.42 Essa baixa 

participação de apenas 46% no pleito eleitoral, a mais baixa da história na 

Venezuela, demonstra a insatisfação da maioria da população e favorece o 

fortalecimento de uma possível oposição ao governo vigente.   

O desencanto com a grave crise que assola a Venezuela se refletiu no 
domingo, 20, nas eleições presidenciais do país, que levaram à reeleição de 
Nicolás Maduro com 68% dos votos, contra 21% para o opositor Henri 
Falcón. 
Em um pleito com baixa participação de eleitores, a abstenção foi a grande 
vencedora, atingindo um índice de 54% - de um total de 20,5 milhões de 
pessoas registradas para votar. Na eleição presidencial de 2013, a 
participação nas urnas foi de 80%. O voto não é obrigatório no país.43 
 

Com o resultado das eleições, a Venezuela isolou-se ainda mais, pois 14 

países integrantes do Grupo de Lima declararam não reconhecer o resultado do 

pleito. Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Guiana, Honduras, 

México, Paraguai, Panamá, Peru e Santa Lúcia emitiram um comunicado não 

reconhecendo a legitimidade do processo eleitoral por não estar em conformidade 

com os padrões internacionais de um processo democrático, livre e transparente. Os 

países integrantes do Grupo de Lima, além de pedirem para que organismos 

financeiros internacionais negassem empréstimos ao governo de Maduro, também 

anunciaram outras medidas para pressionar financeiramente o governo venezuelano 

                                                                                                                                       
até que desistiu. O custo da Abreu e Lima ultrapassa 20 bilhões de dólares. Fonte: 
Revista VEJA, edição de 28 de março de 2018, página 37. 
42 Como forma de pressão para o povo votar, o governo de Maduro disponibilizou 
para aqueles que fossem votar uma espécie de carnê que dá acesso à diversos 
benefícios assistencialistas. Essa medida, duramente criticada pela oposição, 
acabou não tendo o resultado esperado. 
43 Site BBC. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-
44195105; acesso em 19 de agosto de 2018. 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-44195105
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-44195105
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a respeitar as decisões da Assembleia Nacional, que sofreu forte revés após a 

criação em 2017 da Constituinte.44  

Em julho de 2018, o juiz federal Helder Girão Barreto, da 1ª Vara da Federal45, 

por meio de uma liminar, determinou o fechamento das fronteiras entre o Brasil e a 

Venezuela. O fechamento causou mal-estar no Governo federal, que conseguiu 

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

magistrado. Cabe ressaltar que o Governo de Roraima já havia entrado com uma 

ação no STF pedindo o fechamento das fronteiras, o qual foi negado.  

No dia 1º, a governadora Suely Campos (PP) assinou o decreto 
25.681 limitando serviços a estrangeiros sob a justificativa de que o fluxo 
migratório de venezuelanos tem causado impactos em todos os setores do 
Estado. 
Entre as normas criadas pelo governo estão a restrição de atendimentos a 
serviços públicos de pelo menos quatro secretarias (Saúde, Educação, 
Segurança, e Trabalho e Bem Estar Social) somente a estrangeiros com 
passaporte e deportação de imigrantes envolvidos em crimes.46 

  

A Governadora Sueli Campos justifica sua posição, de limitar o oferecimento 

dos serviços públicos aos venezuelanos e de buscar barrar a entrada deles, devido 

aos reflexos negativos da presença de grande número de estrangeiros que saturam 

os sistemas de saúde, educação e trabalho, já deficitários, além do aumento 

substancial dos índices de criminalidade. Na área de saúde, adverte a governante 

que os venezuelanos estão trazendo para o Brasil doenças tidas como erradicadas, 

como o sarampo.47 

                                            
44 Site da UOL notícias. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/05/brasil-e-outros-paises-da-regiao-nao-
reconhecem-eleicao-na-venezuela.shtml; acesso em 19 de agosto de 2018. 
45 O juiz condicionou a suspensão da entrada de venezuelanos no Brasil até que se 
alcance um equilíbrio numérico com o processo de interiorização, que é a ação do 
governo federal que transfere imigrantes a outras partes do país, e que sejam 
criadas condições para um acolhimento humanitário em Roraima. Disponível em: 
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/08/06/fronteira-do-brasil-com-a-
venezuela-e-fechada-apos-decisao-judicial-diz-prf.ghtml; acesso em 19 de agosto de 
2018. 
46 Site Globo.com. Disponível em: 
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/08/06/fronteira-do-brasil-com-a-
venezuela-e-fechada-apos-decisao-judicial-diz-prf.ghtml; acesso em 19 de agosto de 
2018. 
47 A análise, feita pela Fiocruz, também comprovou que o vírus em circulação no 
Estado é originário da Venezuela. Cerca de 2 mil imigrantes já foram vacinados nas 
ruas, praças e abrigos do Estado. Disponível em: 
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/surto-de-sarampo-importado-da-venezuela-

https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/08/02/pelo-menos-4-secretarias-de-rr-devem-limitar-servicos-a-venezuelanos-sem-passaporte.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/08/02/pelo-menos-4-secretarias-de-rr-devem-limitar-servicos-a-venezuelanos-sem-passaporte.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/08/02/pelo-menos-4-secretarias-de-rr-devem-limitar-servicos-a-venezuelanos-sem-passaporte.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/05/brasil-e-outros-paises-da-regiao-nao-reconhecem-eleicao-na-venezuela.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/05/brasil-e-outros-paises-da-regiao-nao-reconhecem-eleicao-na-venezuela.shtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/08/06/fronteira-do-brasil-com-a-venezuela-e-fechada-apos-decisao-judicial-diz-prf.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/08/06/fronteira-do-brasil-com-a-venezuela-e-fechada-apos-decisao-judicial-diz-prf.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/08/06/fronteira-do-brasil-com-a-venezuela-e-fechada-apos-decisao-judicial-diz-prf.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/08/06/fronteira-do-brasil-com-a-venezuela-e-fechada-apos-decisao-judicial-diz-prf.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/vacinacao-contra-sarampo-imuniza-730-venezuelanos-que-vivem-em-praca-de-boa-vista.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/vacinacao-contra-sarampo-imuniza-730-venezuelanos-que-vivem-em-praca-de-boa-vista.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/surto-de-sarampo-importado-da-venezuela-faz-saude-de-rr-antecipar-campanha-de-vacinacao-triplice-viral.ghtml
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Em 18 de agosto de 2018, na cidade de Pacaraima, o lado violento da 

xenofobia mostrou a sua face. Após o assalto e o espancamento de um comerciante 

brasileiro por “supostos” venezuelanos, aproximadamente mil moradores da cidade 

expulsaram mais de 1.400 venezuelanos que acampavam nas ruas da cidade, 

queimando seus pertences e incitando palavras de ódio aos estrangeiros. Os 

venezuelanos expulsos se dirigiram para a cidade venezuelana de Santa Elena do 

Uiarén. Tal incidente, à medida que expõe a insatisfação da população daquela 

cidade contra a permanência de venezuelanos, pode ser o estopim de uma crise 

ainda maior. Já há rumores no lado venezuelano de represálias a brasileiros que 

porventura entrem no país vizinho.48 

Durante o dia 18 de agosto, diante do descontentamento de moradores de 
Pacaraima sobre a presença de venezuelanos na cidade, ocorreram atos de 
violência, destruição de acampamentos em locais públicos e bloqueio da BR 
174. Por questões de segurança, a Polícia Federal fechou o Posto de 
Identificação e Recepção e os imigrantes que estavam nesse local 
retornaram para a Venezuela. Representantes dos órgãos de segurança 
pública, Organismos Internacionais, Organizações Não Governamentais e 
entidades civis participaram de uma reunião na Base da Operação Acolhida, 
em Pacaraima, para definirem medidas a serem tomadas para o 
prosseguimento das ações. O Posto de Recepção e Identificação e o Posto 
de Triagem seguirão funcionando neste domingo. As Forças Armadas vão 
continuar cumprindo sua missão na área de fronteira com a Operação 
Acolhida e a Operação Controle, tanto em ação humanitária quanto em 
prevenção e combate a ilícitos transfronteiriços. Trabalham em prol da 
sociedade brasileira e repudiam atos de vandalismo e violência contra 
qualquer cidadão, independentemente de sua nacionalidade.49 

 

Diante da escalada da crise, o Governo da Venezuela emitiu uma nota 

solicitando que o Governo brasileiro garantisse a integridade dos venezuelanos que 

se encontram em território brasileiro.50 O Governo brasileiro, para evitar que o 

                                                                                                                                       
faz-saude-de-rr-antecipar-campanha-de-vacinacao-triplice-viral.ghtml; acesso em 19 
de agosto de 2018. 
48 G1.com. Disponível em: 
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/08/19/pacaraima-tem-ruas-desertas-
apos-confronto-entre-brasileiros-e-venezuelanos.ghtml; acesso em 19 de agosto de 
2018. 
49 Nota à imprensa feita no dia 19 de agosto de 2018 pela Força Tarefa Logística 
Humanitária no estado de Roraima-Operação Acolhida. A Operação é detalhada no 
capítulo 2 deste trabalho. 
Fonte: Seção de Comunicação Social da Operação Acolhida, na Sede da Operação 
em Boa Vista. 
50 Por conta desse episódio, deflagrado pela suposta agressão a um comerciante brasileiro, a 
Chancelaria venezuelana se comunicou com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), 

segundo nota divulgada pelo governo de Caracas. Fonte: 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/08/19/interna-

https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/surto-de-sarampo-importado-da-venezuela-faz-saude-de-rr-antecipar-campanha-de-vacinacao-triplice-viral.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/08/19/pacaraima-tem-ruas-desertas-apos-confronto-entre-brasileiros-e-venezuelanos.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/08/19/pacaraima-tem-ruas-desertas-apos-confronto-entre-brasileiros-e-venezuelanos.ghtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/08/19/interna-brasil,700829/venezuela-solicita-ao-brasil-protecao-aos-imigrantes-em-roraima.shtml
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conflito se alastresse para Boa Vista, determinou uma reunião interministerial de 

emergência em 19 de agosto para tratar sobre a crise.  

 

3.3 CONCLUSÃO PARCIAL  

Para um melhor entendimento da crise venezuelana, bem como uma melhor 

visualização de seus reflexos para o Brasil e das possíveis soluções a serem 

exploradas na conclusão deste trabalho, serão apresentadas nesta seção as 

conclusões dentro dos campos econômico, político, psicossocial e militar do poder 

nacional. 

No campo econômico, o principal aspecto é a grande dependência da venda de 

petróleo, que a Venezuela, apesar de possuir a maior reserva mundial, não soube 

aproveitar nos momentos em que o preço do óleo estava alto para investir em outras 

áreas produtivas, diversificando sua economia. Observa-se nesse país baixa 

produtividade nos setores industrial, agropecuário e de serviços. Por outro lado, a 

falta de investimento no próprio setor petrolífero causou a diminuição da produção e 

estagnou novas prospecções. Na atualidade, a gestão do setor encontra-se nas 

mãos de países credores, como a Rússia por exemplo. O governo de Hugo Chávez 

nacionalizou grande parte das empresas e, como forma de obter apoio das Forças 

Armadas, colocou, na direção dessas empresas, oficiais de alta patente. Ao longo do 

governo chavista, devido à falta de segurança jurídica, dentre outros fatores 

desestimulantes, houve uma grande evasão de investidores do país. Os índices 

econômicos foram ano a ano piorando e, hoje, a Venezuela apresenta grande 

endividamento externo, maior taxa de inflação mundial e constante queda do PIB. 

Como reflexos para o Brasil no setor econômico, podem ser mencionados o 

prejuízo em investimentos financiados pelo BNDES naquele país, bem como a fuga 

de empresas brasileiras que investiam na Venezuela. Outro reflexo da crise na 

economia na Venezuela é a diminuição do comércio com o Brasil, que freou as 

exportações tendo em vista a queda do poder de compra dos venezuelanos e a 

estagnação dos diversos setores produtivos. Devido à falta de comida e remédios na 

Venezuela, observa-se um aumento do comércio nas localidades próximas à 

fronteira, como Pacaraima e Boa Vista. 

                                                                                                                                       
brasil,700829/venezuela-solicita-ao-brasil-protecao-aos-imigrantes-em-roraima.shtml; acesso 

em 19 de agosto de 2018. 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/08/19/interna-brasil,700829/venezuela-solicita-ao-brasil-protecao-aos-imigrantes-em-roraima.shtml
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No campo político, os governos de Hugo Chávez e de Maduro são 

caracterizados como centralizadores, marcados ideologicamente pela esquerda e 

com forte repressão aos opositores. Estas características foram sendo 

implementadas desde a assunção de Hugo Chávez ao poder, e, hoje, com a 

reeleição de Nicolás Maduro não reconhecida pela maioria dos países e altamente 

contestada pelos órgãos internacionais, o país caminha para a implantação de uma 

ditadura comunista, lastreada no forte apoio dos militares ao governo. Observa-se, 

também, um afastamento do país dos diversos órgãos regionais como MERCOSUL, 

UNASUL, OEA, Grupo de Lima, além do enfraquecimento da ALBA, organismo de 

que a Venezuela era o maior incentivador. Por outro lado, observa-se uma maior 

aproximação da Venezuela de Rússia e China, sob o olhar dos Estados Unidos, que 

observam a entrada de seus dois principais rivais militares e econômicos no 

Continente.  

Para o Brasil, os reflexos políticos são profundos, na medida em que as 

diferenças das ideologias dos governos inviabilizam os entendimentos para a busca 

de uma solução para a crise. A questão dos refugiados no Estado de Roraima toma 

cada vez mais espaço na agenda do Governo federal, que se vê pressionado pelo 

Governo estadual a dar uma solução rápida para a problemática. Outro aspecto 

político importante tem sido a pressão de órgãos de direitos humanos internacionais 

para que o Brasil não perca de vista a legislação internacional na questão dos 

refugiados. 

No campo psicossocial, fica notória ao longo do governo Chávez a veneração 

pelo governante, que era visto como uma espécie de pai e “salvador da pátria”. Esta 

veneração foi estimulada na medida em que Hugo Chávez usou os lucros 

petrolíferos em diversos programas assistencialistas que subsidiaram as classes 

menos favorecidas. Esse “encanto” foi esmaecendo à medida que os recursos 

oriundos do petróleo foram ficando escassos. Hoje, no governo de Maduro, com a 

extrema desigualdade social, com a população faminta e desesperançada, a 

veneração diminuiu substancialmente, ocasionando o aparecimento de uma forte 

oposição e erigindo os pilares para um possível processo de ruptura. 

Para o Brasil, os reflexos no campo psicossocial são notados principalmente no 

Estado de Roraima, que recebe e aloja grande parte dos refugiados venezuelanos. 

Apesar de o povo brasileiro ter um perfil pacífico, os moradores do Estado de 

Roraima demonstram sinais de insatisfação com a piora dos setores de saúde, 
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segurança pública, trabalho e educação. Esses problemas ocasionados pelo 

aumento repentino de venezuelanos na região, em índices acima da capacidade do 

Estado, são agravados pela demora do Governo federal em dar uma solução 

definitiva para a crise. Nota-se o nascimento de um movimento forte de xenofobia, 

que, se não for contido, pode resultar no agravamento exponencial da crise na 

fronteira. 

No campo militar, tanto a Venezuela de Hugo Chávez quanto a de Maduro 

investiu no apoio militar ao regime. Além de colocar generais das forças armadas à 

frente das principais empresas estatais do país, adotou uma política de benefícios 

aos militares. Atualmente, os focos de insatisfação, principalmente nas baixas 

patentes, colocam em dúvida a manutenção do apoio. Cabe atenção na grande 

quantidade de pessoas que compõem as milícias bolivarianas, um exército à parte 

criado sob o pretexto de uma possível invasão americana. Outro aspecto que 

merece acompanhamento é a aproximação no campo econômico-militar com a 

China e a Rússia, o que pode possibilitar a aquisição de armamentos e 

equipamentos militares, gerando desconfiança nos países do entorno, 

principalmente na vizinha Guiana, que possui com a Venezuela um litígio pela região 

do Essequibo. 

Os reflexos no campo militar, para o Brasil, apontam para duas frentes: a da 

preparação para a defesa da soberania, no caso de uma agressão ou entrada no 

território nacional de tropas que objetivem invadir a região de Guiana Essequibo, e a 

liderança nas ações do Governo federal na implementação da Força Tarefa 

Logística Humanitária no Estado de Roraima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 O PAPEL DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

A consequência mais perceptível e de maior complexidade da crise 

venezuelana é a fuga de pessoas da Venezuela para Colômbia e Brasil. No caso do 

Brasil, nunca antes havia ocorrido algo semelhante, na proporção que está 

ocorrendo. Milhares de venezuelanos famintos, sozinhos ou com suas famílias, 

passaram a cruzar a fronteira em busca, principalmente, de uma vida melhor. Cenas 

de pessoas caminhando grandes distâncias por rodovias, fugindo de perseguições 

políticas e da falta de segurança, eram vistas apenas em noticiários internacionais 

que cobrem as crises migratórias na Europa e na África. Agora, são comuns em 

noticiários locais. 

Nos outros países, a questão de refugiados geralmente é administrada por civis 

e organismos internacionais. No caso do Brasil, talvez pelo ineditismo do assunto e 

pela falta de governança do atual Governo, decidiu-se designar as Forças Armadas, 

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

Segundo o Gen Eduardo Pazuelo,51 coordenador da Força Tarefa Logística 

Humanitária no Estado de Roraima, o Exército Brasileiro, que sempre manteve uma 

política de acompanhamento das conjunturas nacional e internacional e sob 

orientação do MD, em 2016 já planejava operações que visassem ao adestramento 

da tropa na área de logística humanitária. Naquele ano,52 iniciou-se o planejamento 

do exercício AMAZONLOG, que viria a ser realizado em novembro de 2017 na 

cidade fronteiriça de Tabatinga, tornou-se de fundamental importância como 

                                            
51 Palestra ministrada pelo Gen Pazuelo para o CPEAEX, no CMA, em 8 de Agosto 
de 2018. Disponível na ECEME. 
52  Portaria do Comandante do Exército 1057, de 23 de agosto de 2016, constituindo 
Grupo de Trabalho para planejar e conduzir o Exercício AMAZONLOG 17, na 
fronteira da Amazônia Ocidental. Fonte: SGEX. 
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preparativo para a execução das atuais ações no Estado de Roraima, cujo estudo 

será detalhado na próxima seção.   

 

4.1 EXERCÍCIO AMAZONLOG  

   O exercício AMAZONLOG foi idealizado no ano de 2016. Naquela 

oportunidade, segundo o Gen Pazuelo53, os estudos de cenários prospectivos 

baseados no acompanhamento da conjuntura já apontavam para o recrudescimento 

da crise na Venezuela e uma consequente fuga de pessoas daquele país para os 

países fronteiriços, dentre eles o Brasil. Ao se analisar o período de realização 

dessa operação, verifica-se que foi oportuna, pois antecedeu por alguns meses o 

início da Operação Acolhida, proporcionando o adestramento de estruturas e 

pessoal para as ações em curso no Estado de Roraima. 

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

em 10 de janeiro de 2017, já previa na operação eventos voltados para a área de 

Logística humanitária, com previsão de instalações para treinamento em caso de 

atendimentos a refugiados. Previu, também, a realização de um seminário voltado 

para o assunto, que foi realizado em Manaus-AM, que, conforme mencionou o Gen 

Pazuelo54, serviu como base para a equipe que  planejou a Operação Acolhida. 

Daquela Diretriz, consta:  

d. Como tarefas militares a cumprir nesse quadro, podem ser citadas:           
1) Na área da Logística Humanitária:  
               a) Acolhimento de civis deslocados/refugiados, processamento e 
entrega a órgãos pertinentes. 
                b) Assistência médica e odontológica a populações carentes. 
                c)Trabalhos simples de infraestrutura em áreas habitadas por 
populações carentes e minorias. 
                d) Assistência a populações atingidas por desastres naturais. 
... b. Incluir nos planejamentos: 

1) Um seminário sobre logística humanitária, para setembro de 2017, 
em Manaus, gerenciado pelo representante do COLOG. 

3) Ações de logística humanitária; eventuais ações repressivas, à luz da Lei; 
e apoio logístico a partir de uma Base Logística Multinacional Integrada, a 
cargo do representante do COLOG, em conjunto com o representante do 
COTER.        4) Considerar para eventual inserção futura, o caráter 
conjunto, além dos já mencionados multinacional e interagências, 
realizando desde já as ligações pertinentes, mesmo que de maneira 
informal. 
Solicita-se ao CMA que planeje e verifique a possibilidade e conveniência 
de executar, em coordenação com o GT AMAZONLOG 17, um evento teste, 

                                            
53 Palestra ministrada pelo Gen Pazuelo para o CPEAEX no CMA, em 8 de Agosto 
de 2018. Disponível na ECEME. 
 
54 Durante palestra para ao CPEAEX em 8 de agosto de 2018, no CMA. 
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com ênfase na Logística Humanitária – assistência a deslocados/refugiados, 
no período de 28 Ago a 1º Set 2017, na cidade de Manaus, coincidindo com 
a reunião da DIREX em 31 Ago, por meio de um Exercício de Mesa, com a 
participação do EM do Comando Combinado Interagências, Cmt Ba Log 
Multinacional e seu EM e dos Comandantes das ULMIs sob a liderança do 
Brasil, além dos Oficiais brasileiros Subcomandantes das demais ULMIs. 
Para isto, será emitido documento regulando em detalhes.55 
 

O Exercício AMAZONLOG pode ser considerado como um dos maiores 

desafios logísticos militares da era contemporânea. Realizada na tríplice fronteira 

entre Brasil, Colômbia e Peru,  região isolada e que apresenta precária 

infraestrutura, além de endemias próprias do teatro amazônico, a operação contou 

com a participação de tropas colombianas e peruanas, além de dezenas de 

observadores militares de diversas nações. O exercício teve como referência um 

exercício similar realizado pela OTAN, o CL 15, com foco no viés humanitário. 

O AMAZONLOG17, evento inédito na América do Sul, foi vitorioso em todos 
os sentidos. Embora inicialmente concebido no âmbito do Comando 
Logístico do Exército, seus resultados foram projetados para diversos 
Ministérios, as três Forças Armadas, e, por que não dizer, para o Brasil e os 
demais países participantes. Nasceu por iniciativa do Comandante 
Logístico, Gen Ex Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, que, por 
sua vez, teve como inspiração um evento similar (Capable Logistician – CL 
15, em sua versão 2015), organizado periodicamente pelo Centro de 
Coordenação Logística Multinacional da Organização do Tratado do 
Atlântico Norte - CCLM - OTAN, além de sua experiência como 
Comandante Militar da Amazônia. 
 
Boa parte dos produtos exibidos na Exposição foi empregada no Exercício 
no Terreno, o qual foi concebido e desenvolvido com foco no viés 

humanitário.56 Assim, ao tempo em que houve adestramento real no 

terreno, integrando tropas e Agências de vários países, buscou-se levar a 
presença dos Estados de Brasil, Colômbia e Peru àquela região remota. 57 
 
Figura 4- AMAZONLOG em números. 

                                            
55 DIRETRIZ DE PLANEJAMENTO LOGÍSTICO OPERACIONAL N° 01/17; COLOG. 
 
56 Negritado pelo autor. 
57 Relatório AMAZONLOG 17. 
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Fonte: Relatório AMAZONLOG 17. 

 

A figura 4 mostra os principais números do Exercício AMAZONLOG. Estas 

informações serviram para atestar a complexidade e a grandiosidade de meios 

necessários para realizar eventos desta natureza na Região Amazônica, e, segundo 

o Coordenador da Força Tarefa Humanitária, Gen Pazuelo, foram fundamentais para 

a equipe que planejou a Operação Acolhida. 

Diversos ensinamentos que viriam a ser de extrema importância para a 

Operação Acolhida foram obtidos durante o exercício AMAZONLOG. De acordo com 

o Gen Pazzuelo, já na fase de planejamento se notou a dificuldade de governança 

no nível estratégico. Como exemplo, durante o segundo semestre de 2017, quando 

as previsões da área de inteligência já apontavam para a eclosão de uma crise de 

refugiados na área do Estado de Roraima, era notória a falta de coordenação nos 

níveis mais elevados do Governo. Em determinada ocasião, o autor58, que 

comandava, na oportunidade, o 6º Batalhão de Engenharia de Construção (Boa 

Vista – RR), organização responsável pela confecção e pela execução dos projetos 

de infraestrutura do exercício AMAZONLOG e de grande parte dos abrigos de 

refugiados hoje em operação, chegou a ser contatado por três diferentes órgãos do 

                                            
58 Como comandante do 6º Batalhão de Engenharia de Construção foi o responsável 
pela infraestrutura do exercício AMAZONLOG, além de realizar os primeiros 
reconhecimentos e projetos para os atuais abrigos no estado de Roraima.  
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Governo federal, que passaram orientações divergentes sobre como deveriam ser 

construídos os abrigos de refugiados. A falta de coordenação no alto escalão do 

Governo viria a ser um dos maiores desafios para os eventos que se seguiram. 

Figura 5 – Visão geral das estruturas do AMAZONLOG 

 

 Fonte: Palestra do Gen Pazuelo ao CPAEX em 08 Ago 2018. 

Outro importante desafio para se realizar o AMAZONLOG foi mobilizar grandes 

quantidades de materiais, equipamentos e tropas numa região isolada e sem 

estrutura. Grande parte do material e do equipamento veio da Região Centro-Sul do 

Brasil, demandando mais de trinta dias para chegar ao destino. A dificuldade de 

transporte deve ser considerada quando se planeja exercícios na Região Norte, pois 

a grande maioria dos equipamentos e materiais é transportada pelo modal fluvial, 

que, devido à falta de infraestrutura de portos e meios de transporte, se torna um 

processo extremamente caro e demorado. A falta de uma ligação terrestre da 

Região Norte com o restante do Brasil é um fator que compromete a mobilização de 

tropas, equipamentos e materiais. Dos 890 km de estradas que ligam Porto Velho a 

Manaus, aproximadamente 500km são de revestimento primário (terra), 

inviabilizando a passagem de comboios. 

A maior parte das estruturas utilizadas no exercício teve origem no Rio de 

Janeiro, sob a coordenação da Base de Apoio Logístico do Exército, na 

oportunidade comandada pelo Gen Pazuelo. Os comboios vieram via rodoviária do 

Rio de Janeiro até Porto Velho, numa distância de quase 4.000 km. De Porto Velho 

até Tabatinga, foram transportados via fluvial pelos rios Madeira, Amazonas e 

Solimões, perfazendo mais de 2.500 km de navegação. 

O exercício AMAZONLOG serviu para mostrar, também, que a contratação de 

empresas civis para a construção de estruturas e a realização de serviços na Região 
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Norte se torna extremamente complexa, principalmente porque as empresas que se 

habilitam a prestar os serviços não cumprem os prazos previstos devido às 

dificuldades de logística e à falta de infraestrutura de transporte e comunicações. 

Por outro lado, o emprego de mão de obra do Exército, como foi o caso do emprego 

do 6º Batalhão de Engenharia de Construção na preparação do terreno, construção 

do sistema hidro-sanitário e elétrico, deve ser planejado com bastante antecedência. 

O tempo de todo processo de realização de projetos e de aquisição/transportes dos 

insumos é bastante demorado. Um processo licitatório na região leva em média 90 

dias entre seu início e sua homologação. Outro aspecto que deve ser considerado é 

o clima. Nas outras regiões do Brasil, a sua influência não é tão grande quanto na 

Região Amazônica, cujas chuvas torrenciais praticamente impedem a realização de 

trabalhos de engenharia durante 6 meses do ano. 

Na região do exercício, foram montadas estruturas para acolhimento e triagem 

de evacuados. Mobiliadas pela tropa colombiana, as instalações foram fundamentais 

para a realização de eventos, simulando o que hoje ocorre em Pacaraima. Os 

ensinamentos colhidos serviram para o planejamento da atual estrutura existente, 

tanto na modelagem dos lay-outs quanto na construção dos processos e no 

dimensionamento das equipes. 

Figura 6 – Estrutura de apoio aos refugiados no AMAZONLOG. 

 

 Fonte: Palestra Gen Pazuelo para o CPEAEX em 08 ago 2018. 

 

A figura 6 mostra as estruturas de apoio montadas em barracas com apoio de 

instalações fixas já existentes, aproveitando-se de recursos locais via locação, 

empréstimo ou até aquisição. Este modelo foi amplamente empregado na Operação 

Acolhida.  



48 
 

Figura 7 - Controle de evento de migração e controle de evacuados no AMAZONLOG. 

 

Fonte: Relatório do AMAZONLOG. 

 

 

Figura 8 – Estrutura de apoio aos refugiados no AMAZONLOG. 

 

Fonte: Palestra Gen Pazuelo para o CPEAEX em 08 ago 2018. 

 

O treinamento das equipes de recepção e triagem durante o exercício (figuras 7 

e 8) foi essencial para a modelagem de estruturas similares na Operação Acolhida. 

  

Figura 9 – Agências participantes do AMAZONLOG.  
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Fonte: Relatório AMAZONLOG 17. 

O grande número de agências participantes no exercício deixou claro o 

interesse em participar de uma atividade inédita, de grande envergadura e sob 

coordenação do Exército. Além das experiências obtidas pela operação 

interagências, que funcionou no contexto de um estado-maior combinado, a rede de 

relacionamentos criada a partir do AMAZONLOG contribuiu para que, por ocasião da 

eclosão da crise dos refugiados no Estado de Roraima, os entendimentos e 

coordenações fossem realizados de forma rápida, pelo menos nos níveis 

operacional e tático.  

O relatório do AMAZONLOG deixa claro que os resultados obtidos foram de 

acordo com as expectativas e que as experiências adquiridas durante o exercício 

proporcionaram a produção de grande quantidade de informações que poderão ser 

utilizadas em futuros eventos semelhantes, como o que ocorre em 2018 com a 

Operação Acolhida.  

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 no GPG, 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. 
 
Figura 10 - Metas do AMAZONLOG. 



50 
 

 
Fonte: Relatório AMAZONLOG 17. 

 

4.2 OPERAÇÃO ACOLHIDA 

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.  

Desde o início da crise, uma das grandes dificuldades tem sido a falta de 

convergência de esforços entre o governo do Estado de Roraima e a prefeitura de 

Boa Vista, dificultando a colimação das ações entre esses entes. 

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

República, Michel Temer, assinou inicialmente uma medida provisória e dois 
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decretos que viabilizavam a Operação Acolhida.59 Em 21 de julho de 2018, a medida 

provisória foi substituída pela Lei Nr 13.684.  

Desse modo, foi criada a Operação Acolhida, em cujo contexto foi 
estabelecida a Força-Tarefa Logística Humanitária para o Estado de 
Roraima. A Operação é conjunta, interagências e de natureza humanitária, 
envolvendo as Forças Armadas e vários órgãos da esfera federal, estadual 
e municipal, além de agências internacionais e organizações não 
governamentais. 
A Operação Acolhida iniciou suas atividades no dia 14 de março de 2018, 
não tendo previsão para o seu término. Entretanto, os recursos recebidos 
são para um ano de atividades. O comando da Operação está a cargo do 
General de Divisão Eduardo Pazuello.60 

 

Não há relatos na história do Brasil de uma operação semelhante, conjunta, 

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

coordenador das atividades. O Exército também recebeu, na mesma época da 

Operação Acolhida, a missão de coordenação da Intervenção Federal no Rio de 

Janeiro. As duas frentes, de naturezas distintas, são, no ano de 2018, as principais 

prioridades da Força Terrestre.  

A missão é cooperar com os governos federal, estadual e municipal, com as 
medidas de assistência emergencial para acolhimento de imigrantes 
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.61 

  

O espaço temporal entre o AMAZONLOG, que ocorreu durante o mês de 

novembro de 2017, e o início da Operação Acolhida, que teve seu início em março 

de 2018, foi muito pequeno. Grande parte das estruturas empregadas no 

AMAZONLOG encontrava-se em fase de desmobilização. Segundo o coordenador 

da Força Tarefa Logística Humanitária no Estado de Roraima, isso facilitou a 

                                            
59 A Medida Provisória Nr 823/2018 concedeu ao Ministério da Defesa R$ 190 
milhões de reais para atender às demandas relativas à Operação Acolhida.  
60 Operação Acolhida: a mão amiga em Roraima, 07 Junho 2018, 1º Tenente 
Clarissa Dias; Operações Logística; Defesa Geral; disponível em: 
http://eblog.eb.mil.br/index.php/operacao-acolhida-esperanca-para-venezuelanos-
desassistidos-no-estado-de-roraima-1.html; acesso em 22 de agosto de 2018. 
 
61 Operação Acolhida: a mão amiga em Roraima, 07 Junho 2018, 1º Tenente 
Clarissa Dias; Operações Logística; Defesa Geral; disponível em: 
http://eblog.eb.mil.br/index.php/operacao-acolhida-esperanca-para-venezuelanos-
desassistidos-no-estado-de-roraima-1.html; acesso em 22 de agosto de 2018. 
 

http://eblog.eb.mil.br/index.php/blogger/ten-clarissa.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/blogger/ten-clarissa.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/categories/operacoes.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/categories/logistica.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/categories/defesa.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/categories/Geral.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/operacao-acolhida-esperanca-para-venezuelanos-desassistidos-no-estado-de-roraima-1.html;%20acesso
http://eblog.eb.mil.br/index.php/operacao-acolhida-esperanca-para-venezuelanos-desassistidos-no-estado-de-roraima-1.html;%20acesso
http://eblog.eb.mil.br/index.php/blogger/ten-clarissa.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/blogger/ten-clarissa.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/categories/operacoes.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/categories/logistica.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/categories/defesa.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/categories/Geral.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/operacao-acolhida-esperanca-para-venezuelanos-desassistidos-no-estado-de-roraima-1.html;%20acesso
http://eblog.eb.mil.br/index.php/operacao-acolhida-esperanca-para-venezuelanos-desassistidos-no-estado-de-roraima-1.html;%20acesso
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montagem das estruturas na Operação Acolhida. As atas de pregões de insumos e 

dos principais serviços encontravam-se válidas e puderam ser utilizadas. Segundo o 

coordenador, se não houvesse processos licitatórios prontos, o tempo de resposta 

teria sido bem maior, pois, em média, um processo licitatório no Estado de Roraima 

tarda em torno de 90 dias para ficar pronto. 

A estrutura da Operação se baseou na experiência do AMAZONLOG, e seu 

organograma (figura 11) foi organizado para atender a duas principais frentes: 

Pacaraima, na fronteira, e a cidade de Boa Vista, onde se localiza a maior parte dos 

abrigos. As duas frentes são interligadas apenas por uma rodovia, a BR 174, que 

passa pela Terra Indígena São Marcos, via que tem sido alvo de constantes 

fechamentos por parte de indígenas e moradores de Pacaraima, motivados pela 

insatisfação com a presença dos refugiados na região. 

O efetivo de militares empregados na Operação Acolhida é de 424, 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 pertence a outros Comandos Militares e permanece na missão por um 

período de até 3 meses, sendo substituídos após este período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- Organograma da Op Acolhida 

 

Fonte: Palestra do coordenador da Força Tarefa Logística Humanitária no Estado de Roraima 

para o CPEAEX em 08 de agosto de 2018. 
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CONCEITO DA OPERAÇÃO 
A Operação ACOLHIDA tem por objetivos recepcionar, identificar, triar, 
imunizar, abrigar e interiorizar imigrantes em situação de vulnerabilidade 
(desassistidos), decorrente de fluxo imigratório provocado por crise 
humanitária.62 

 

Baseado no conceito da Operação Acolhida e na experiência adquirida no 

AMAZONLOG, foram montadas as estruturas na cidade de Pacaraima e na capital 

Boa Vista. Em Pacaraima, as principais são o posto de recepção e identificação e o 

posto de triagem.  

 

Figura 12 – Estruturas em Pacaraima 

 

Fonte: palestra do coordenador da Força Tarefa Logística Humanitária no Estado de Roraima 

para o CPEAEX em 08 de agosto de 2018. 

 

Figura 13 - Vista aérea das estruturas em Pacaraima. 

                                            
62 Palestra do coordenador da Força Tarefa Logística Humanitária no estado de 
Roraima ao CPEAEX em 08 de agosto de 2018. 
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Fonte: palestra do coordenador da Força Tarefa Logística Humanitária no Estado de Roraima 

para o CPEAEX em 08 de agosto de 2018. 

No posto de recepção e identificação, atuam integrantes do MD e de ACNUR, 

ANVISA, PF e Defensoria Pública da União. Neste setor, são dadas aos imigrantes 

todas as orientações iniciais, a PF faz o controle imigratório, a ANVISA toma as 

medidas relativas a vacinação, e a Defensoria orienta nos aspectos jurídicos, judicial 

ou extrajudicial. Ao final da passagem neste posto, os turistas seguem viagem e os 

imigrantes que desejam refúgio ou residência temporária no Brasil recebem uma 

senha para atendimento no posto de triagem.63 

O Posto de Triagem funciona com várias salas e o trabalho está sendo 
realizado pelos Ministérios, agências nacionais e organismos internacionais. 
Nele o imigrante passa pelas seguintes etapas: revista sumária do material 
pela Força-Tarefa; pré atendimento pela Polícia Federal; cadastramento 
com o ACNUR e a Organização Internacional para as Migrações (OIM); 
atendimento social com o Fundo de População das Nações Unidas 
(UNFPA); atendimento de emergências médicas pelo MS; protocolo de 
refúgio ou pedido de residência temporária com a Polícia Federal; retirada 
de CPF com a Receita Federal; e triagem social com o Ministério do 
Desenvolvimento Social.  
Já o Posto de Atendimento Avançado presta atendimentos médicos de 
emergência, sendo a primeira linha de barreira sanitária. Casos de maior 
gravidade podem ser encaminhados para o Hospital Délio de Oliveira 
Tupinambá, em Pacaraima.64 

                                            
63 Palestra do coordenador da Força Tarefa Logística Humanitária no Estado de 
Roraima ao CPEAEX em 08 de agosto de 2018. 
64 Operação Acolhida: a mão amiga em Roraima, 07 Junho 2018, 1º Tenente 
Clarissa Dias; Operações Logística; Defesa Geral; disponível em: 
http://eblog.eb.mil.br/index.php/operacao-acolhida-esperanca-para-venezuelanos-
desassistidos-no-estado-de-roraima-1.html; acesso em 22 de agosto de 2018. 
 

http://eblog.eb.mil.br/index.php/blogger/ten-clarissa.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/blogger/ten-clarissa.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/categories/operacoes.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/categories/logistica.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/categories/defesa.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/categories/Geral.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/operacao-acolhida-esperanca-para-venezuelanos-desassistidos-no-estado-de-roraima-1.html;%20acesso
http://eblog.eb.mil.br/index.php/operacao-acolhida-esperanca-para-venezuelanos-desassistidos-no-estado-de-roraima-1.html;%20acesso
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Figuras 14,15,16 e 17- Instalações montadas em Pacaraima. 

 

Fonte: palestra do coordenador da Força Tarefa Logística Humanitária no Estado de Roraima 

para o CPEAEX em 08 de agosto de 2018. 

 

 No mês de agosto de 2018, os 10 abrigos estavam operando com 

aproximadamente 5.000 abrigados. Em Boa Vista, os abrigos já estavam com as 

capacidades máximas de lotação.65   

Em Boa Vista: 
- Abrigo Jardim Floresta: 625 pessoas; 
- Abrigo São Vicente: 423 pessoas; 
- Abrigo Rondon I: 637 pessoas; 
- Abrigo Trancredo Neves: 310 pessoas; 
- Abrigo Nova Canaã: 402 imigrantes; 
- Abrigo Hélio Campos: 268 imigrantes; 
- Abrigo Santa Teresa: 436 imigrantes; 
- Abrigo Latife Salomão: 463 imigrantes; 
- Abrigos indígena Pintolândia: 643 imigrantes. 
Em Pacaraima: 
- Abrigo indígena Janakoida: 411 imigrantes66 

                                            
65 O autor esteve in loco verificando a situação em Boa Vista no dia 9 de agosto de 
2018. 
66 Dados obtidos in loco pelo autor na Base da Operação Acolhida em Boa Vista. 
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Figuras 18,19, 20 e 21 –Abrigos construídos e em construção. 

 

Fonte: palestra do coordenador da Força Tarefa Logística Humanitária no Estado de Roraima 

para o CPEAEX em 08 de agosto de 2018. 

 

Segundo o general Pazuelo, as Forças Armadas estão cumprindo a missão 

determinada. A falta de governança nos governos das esferas federal, estadual e 

municipal acaba sobrecarregando as Forças Armadas, que, devido a sua 

capacidade de planejamento e desdobramento logístico e, principalmente, de 

espírito de cumprimento de missão, têm tomado a iniciativa das ações, empregando 

grande quantidade de efetivos e meios para a resolução rápida das demandas que 

surgem. 
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Para o apoio logístico de transporte, as Forças Armadas empregam seus meios 

existentes no Estado de Roraima, reforçados com meios do Comando Militar da 

Amazônia. Os meios aéreos utilizados na interiorização dos venezuelanos são de 

responsabilidade da Força Aérea. 

O fornecimento de alimentação tem sido realizado, em sua maioria, com 

refeições confeccionadas pela 1ª Bda Inf Sl e pelo 7º Btl Inf Sl, do Exército Brasileiro, 

e pelo Grupo de Apoio de Boa Vista, da Força Aérea Brasileira, e distribuídas nos 

dez abrigos existentes. Desde o início da Operação, foram distribuídas mais de 800 

mil refeições e 90 toneladas de gêneros alimentícios.67 

A área de saúde é uma das mais críticas. A estrutura existente no Estado de 

Roraima encontra-se sobrecarregada, e a entrada de grande quantidade de 

venezuelanos tem ocasionado o ressurgimento de doenças já erradicadas no Brasil, 

como é o caso do sarampo.68 Diariamente, são realizados em média 180 

atendimentos médicos e sete evacuações de pacientes nas estruturas montadas 

pela Operação Acolhida. 

O Governo Federal, com o objetivo de envolver vários setores do Estado 

brasileiro na resolução da crise humanitária, criou o Comitê Federal de Assistência 

Emergencial para o acolhimento  de pessoas em vulnerabilidade. Segundo o 

coordenador da Força Tarefa, há dificuldades para a integração dos órgãos 

participantes (figura 22). Um dos reflexos desta falha de coordenação entre os entes 

tem sido o atraso na interiorização dos venezuelanos que hoje vivem nos abrigos em 

Boa Vista. 

A regulamentação do Comitê compreende: 

Decreto reconhecendo a situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo 
migratório para o Estado de Roraima provocado pela crise humanitária na 
Venezuela 
Decreto definindo a composição, as competências e as normas de 
funcionamento do Comitê Federal de Assistência Emergencial para o 
acolhimento a pessoas em vulnerabilidade  
Compete ao Comitê: 
Articular ações, projetos e atividades etc. 
Estabelecer as Diretrizes e as ações prioritárias 

                                            
67 Dados obtidos pelo autor em 9 de agosto de 2018 em visita à 1ª Bda Inf Sl. 
68 Atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo no Amazonas e em Roraima e 
em ambos os casos os surtos estão relacionados à importação do vírus. Estes 
estados concentram 97% dos casos confirmados em 2018. Fonte: G1.com; 
disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2018/08/02/brasil-ja-tem-mais-
de-mil-casos-de-sarampo-em-2018-segundo-ministerio-da-saude.ghtml; acesso em 
2 de setembro de 2018. 

https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2018/08/02/brasil-ja-tem-mais-de-mil-casos-de-sarampo-em-2018-segundo-ministerio-da-saude.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2018/08/02/brasil-ja-tem-mais-de-mil-casos-de-sarampo-em-2018-segundo-ministerio-da-saude.ghtml
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Propor medidas para assegurar os recursos necessários  
Indicar um Coordenador Operacional 
 
Exercer a Secretaria-Executiva do Comitê 
Estabelecer uma sala de situação para acompanhar a situação e monitorar 
as ações 
Levantar os custos e gerir os recursos financeiros 
Implantar Postos de Triagem e Acolhimento, inicialmente um em Boa Vista 
e outro em Pacaraima, com capacidade de 1.500 pessoas cada (total 3.000 
pessoas), podendo chegar até 9.000 pessoas 
Assumir a direção e a operação do hospital estadual em Pacaraima ou 
montar um hospital de campanha naquela cidade 
Apoio logístico de transporte de imigrantes na área e para o processo de 
interiorização  
Gestão, ampliação e dotação de condições sanitárias e de alimentação nos 
abrigos existentes em Boa Vista 
Reforçar o patrulhamento na fronteira e nas vias de penetração contribuindo 
para o ordenamento e o controle do fluxo de imigrantes 69  
 

 

Figura 22 - Integrantes do Comitê Federal de Assistência Emergencial para o 

acolhimento a pessoas em vulnerabilidade. 

 

 Fonte: Palestra para o CPEAEX de 08 de agosto de 2018. 

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 

                                            
69 Palestra do curso superior de defesa 2018. Almirante de Esquadra ADEMIR 
Sobrinho; Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. 
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para as igrejas que participam ativamente das ações junto aos imigrantes 

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. 

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.70 

 

Segundo o controle da Força Tarefa Logística Humanitária no Estado de 

Roraima, desde o dia 20 de fevereiro de 2018 até o mês de julho haviam ingressado 

no Brasil mais de 65 mil pessoas, com um fluxo médio diário de 600 imigrantes. No 

gráfico 1, nota-se uma queda brusca no dia 29 de julho devido ao fechamento da 

fronteira determinado por um Juiz Federal. Observa-se, também, que retornam 

diariamente para a Venezuela aproximadamente 200 pessoas,71 permanecendo no 

lado brasileiro uma média de 400 imigrantes diariamente. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       
 
70 Palestra do coordenador da Força Tarefa Logística Humanitária no estado de 
Roraima para o CPEAEX em 08 de agosto de 2018. 
 
71 Grande parte das pessoas que retornam são turistas ou moradores da cidade de 
Santa Elena de Uairén, localidade venezuelana vizinha a Pacaraima. 
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Gráfico 1 - Controle de entradas na fronteira no mês de julho de 2018. 

 

Fonte: Palestra do coordenador da Força Tarefa Logística Humanitária no Estado de 

Roraima para o CPEAEX em 08 de agosto de 2018. 

 

Gráfico 2- Entrada de venezuelanos por Pacaraima no mês de maio. 

 

Fonte: 1ª Bda Inf Sl. 

Comparando-se o gráfico do mês de julho (gráfico1) com outro do mês de maio 

(gráfico 2), observa-se que a tendência é de aumento do fluxo de imigrantes, de uma 

média de 400 para 600. A queda no número de entradas nos dias 19 e 20 de maio 

foi ocasionada pelo fechamento da fronteira por parte do governo venezuelano no 

período das eleições presidenciais. 

 

 

 

Figura 23 - Controle de entradas na fronteira no mês de julho de 2018. 
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Fonte: Palestra do coordenador da Força Tarefa Logística Humanitária no Estado de 

Roraima para o CPEAEX em 08 de agosto de 2018. 

Na figura 23, observa-se que o saldo de pessoas que solicitaram refúgio no 

mês de julho é de 3.453. No mesmo período, apenas 293 pessoas foram 

interiorizadas para outros estados da Federação (gráfico 3). Segundo o coordenador 

da Força Tarefa Logística Humanitária no Estado de Roraima,  chegam ao Brasil 

aproximadamente 600 venezuelanos por dia, via Pacaraima. Saem do Brasil 

aproximadamente 160 venezuelanos por dia, por Pacaraima. Dos 600 que entram, 

pouco menos da metade solicita refúgio ou residência temporária. Destes, 10% são 

totalmente desassistidos (15 a 20 imigrantes diários – 450/600 mês). Este efetivo 

traduz a necessidade de se construir um abrigo a mais a cada mês e agrava, ainda 

mais, a situação do Estado de Roraima. O general Pazuelo afirma que a 

interiorização é uma demanda urgente para o País. 

O processo de interiorização foi uma medida para aliviar a pressão demográfica 

sobre o Estado de Roraima, que não possui estrutura para absorver a grande 

quantidade de venezuelanos que permanecem na região. As áreas de saúde, 

educação e emprego são as mais afetadas, gerando sentimento de xenofobia por 

parte da população que se sente prejudicada com a presença dos venezuelanos. 

Após o acolhimento, os imigrantes podem optar por três destinos: inserção 
no mercado de trabalho local, interiorização para outros estados do Brasil 
ou retorno voluntário ao seu país de origem. 
O Comitê Federal de Assistência Emergencial instituiu o Subcomitê Federal 
para Interiorização dos Imigrantes que se encontram no Estado de Roraima. 
A Força-Tarefa Logística Humanitária para o Estado de Roraima coopera 
com apoio logístico nos processos de interiorização. Até o momento, foram 
interiorizadas 820 pessoas, que saíram de Boa Vista (RR) com destino a 
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São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Manaus 
(AM), Igarassu (PE) e Conde (PB). A Força Aérea Brasileira é responsável 
por recepcionar, embarcar e transportar os imigrantes.72 

  

Segundo o coordenador da Força Tarefa, o elo fraco do processo tem sido a 

demora na interiorização dos venezuelanos. Hoje, já se encontram abrigados mais 

de 5 mil venezuelanos, e este número cresce a cada dia, pois diariamente entram 

em território brasileiro 400 venezuelanos em média. A baixa velocidade no processo 

de interiorização tem ocasionado reclamações por parte do governo do Estado de 

Roraima e tem demandado a construção de mais abrigos pela Força tarefa.73 O 

Governo, por sua vez, tenta negociar com outros Estados da Federação o 

recebimento dos refugiados, porém com a situação de desemprego em que se 

encontra o Brasil,74 as chances de absorção dos refugiados diminui. 

 

Gráfico 3 - Controle da interiorização. 

 

Fonte: Palestra do coordenador da Força Tarefa Logística Humanitária no Estado de 

Roraima para o CPEAEX em 08 de agosto de 2018. 

Paralelamente à Operação Acolhida, houve necessidade de reforço do 

patrulhamento na fronteira e nas vias de penetração, de forma a contribuir para o 

                                            
72 Operação Acolhida: a mão amiga em Roraima, 07 Junho 2018, 1º Tenente 
Clarissa Dias; Operações Logística; Defesa Geral; disponível em: 
http://eblog.eb.mil.br/index.php/operacao-acolhida-esperanca-para-venezuelanos-
desassistidos-no-estado-de-roraima-1.html; acesso em 22 de agosto de 2018. 
73 Atualmente, há 10 (dez) abrigos em funcionamento no estado de Roraima, sendo 
9 (nove) em Boa Vista e 1 (um) em Pacaraima. Fonte: Palestra do Coordenador da 
Força Tarefa Logística Humanitária no estado de Roraima para o CPEAEX proferida 
em 08 de agosto de 2018. 
74 O Brasil possui aproximadamente 13 milhões de desempregados. 

http://eblog.eb.mil.br/index.php/blogger/ten-clarissa.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/blogger/ten-clarissa.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/categories/operacoes.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/categories/logistica.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/categories/defesa.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/categories/Geral.html
http://eblog.eb.mil.br/index.php/operacao-acolhida-esperanca-para-venezuelanos-desassistidos-no-estado-de-roraima-1.html;%20acesso
http://eblog.eb.mil.br/index.php/operacao-acolhida-esperanca-para-venezuelanos-desassistidos-no-estado-de-roraima-1.html;%20acesso
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ordenamento e o controle do fluxo de imigrantes. A 1ª Bda Inf Sl, reforçada por 

tropas de outras regiões, abriu a Operação Escudo e passou a atuar com mais 

ênfase em todas as vias de acesso que demandam à região de fronteira do Estado 

de Roraima com a Venezuela, contribuindo desta forma para a diminuição do 

contrabando e do descaminho, atividades comuns naquela área. 

 

Figura 24- Posicionamento dos pontos de bloqueio no contexto da Op Escudo. 

 

Fonte: 1ª Bda Inf Sl. 

4.3 CONCLUSÃO PARCIAL  

Este capítulo apresentou, de uma forma sucinta, como se dá o papel das 

Forças Armadas frente à crise na Venezuela, principalmente na questão dos 

refugiados. Para um melhor entendimento da problemática e para facilitar a 

apresentação de sugestões no próximo capítulo, optou-se, a exemplo do capítulo 

anterior, pela apresentação de conclusões parciais nos campos do poder. 

No campo político, ficou caracterizada, desde a fase de planejamentos, a falta 

de governança no nível estratégico, ou seja, ministerial, o que ocasionou atrasos e 

falta de coordenação das ações, onerando as Forças Armadas na ponta da linha. No 

momento do fechamento deste trabalho, o exemplo mais contundente do 

descompasso no nível estratégico é a baixa velocidade na interiorização dos 

imigrantes, o que vem acarretando um acúmulo de refugiados no Estado de Roraima 

e, consequentemente, um sensível aumento do sentimento de xenofobia na região. 

Outra conclusão negativa no aspecto político tem sido a falta de entendimento entre 

os entes federais, estaduais e municipais, dificultando a aplicação de uma agenda 
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única para enfrentar os reflexos da crise no lado brasileiro. Este aspecto também 

onera as Forças Armadas no momento em que muitas missões que deveriam ser 

dos órgãos governamentais acabam sendo cumpridas pelos militares. 

Ainda no campo político, a despeito das descoordenações internas, pode-se 

destacar o ganho de prestigio internacional devido à atuação rápida, organizada e 

exemplar que o Brasil vem apresentando na condução do processo de acolhimento 

dos venezuelanos. Segundo o coordenador da Forca Tarefa Logística Humanitária 

no Estado de Roraima, as instalações de recepção, identificação, triagem e os 

abrigos têm sido alvos de elogios por parte de organismos internacionais voltados 

para a ajuda humanitária. Disse o General Pazuelo, na palestra proferida para o 

CPEAEX em 8 de agosto de 2018, no CMA: “nós não devemos nada a ninguém 

quando comparamos as estruturas de ajuda humanitária existentes em outras partes 

do mundo com a nossa”.  

Por outro lado, alguns partidos políticos defendem o fechamento da fronteira 

com a Venezuela, contrariando leis e tratados de que o Brasil é signatário. Essa 

posição pode ganhar força a depender dos resultados das próximas eleições 

presidenciais em outubro de 2018. Se isso vier a ocorrer, visualiza-se o aumento do 

emprego do Exército no controle das regiões de passagem junto à fronteira.    

No campo econômico, destacam-se os recursos destinados à Força Tarefa 

Logística Humanitária no Estado de Roraima, na casa do 190 milhões de reais, que 

impulsionam alguns setores da economia local, principalmente na área de 

construção civil e de serviços. Estes recursos foram destinados para atender a um 

ano de programa, ou seja, até março de 2019. A partir desta data, ainda não se sabe 

se haverá e qual o montante de recursos para a continuidade das ações. Com o 

aumento da entrada de venezuelanos e a persistência da velocidade atual no 

processo de interiorização, visualiza-se uma necessidade maior de recursos no ano 

de 2019 para construção e manutenção de novos abrigos no Estado de Roraima. 

No aspecto psicossocial, pode-se destacar a ocorrência no momento de uma 

contradição no que diz respeito à aceitabilidade pelo brasileiro dos refugiados 

venezuelanos. Se por um lado o povo brasileiro possui uma tradição de ser bom 

anfitrião, já sedimentada e comprovada historicamente, vê-se o nascimento do 

sentimento de xenofobia, principalmente na fronteira com a Venezuela, o que tem 

obrigado a uma ação mais enérgica do Estado Brasileiro. O emprego das Forças 

Armadas para ações de acolhimento e proteção dos imigrantes pode vir a gerar um 
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sentimento antagônico junto à população local e comprometer a imagem, 

principalmente do Exército, na região fronteiriça. 

Sob o enfoque militar, o exercício AMAZONLOG, realizado na localidade de 

Tabatinga-AM em novembro de 2017, foi um dos maiores desafios logísticos do 

Exército na Região Amazônica, cujos ensinamentos foram fundamentais para o 

planejamento e a concretização da Operação Acolhida. Se hoje o Exército possui 

uma noção muito precisa de sua capacidade de desdobramento logístico para 

realizar operações de logística humanitária, muito se deve ao AMAZONLOG. A 

participação de diversos países com tropa e observadores no exercício possibilitou a 

divulgação da elevada capacidade de projeção de poder do Brasil, principalmente na 

área de logística, e, em última análise, contribuiu para o objetivo estratégico de 

dissuasão. 

Ainda no campo militar, pode-se concluir que a crise dos refugiados 

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

três esferas governamentais, federal, estadual e municipal. Esse fato ocasionou 

maior responsabilidade para as Forças Armadas, a exemplo do que ocorre na 

intervenção federal no Rio de Janeiro, em que os militares ocupam uma posição 

central, externando a capacidade de aglutinar e coordenar as ações de muitos 

atores estatais e não governamentais na busca de um objetivo comum. Se por um 

lado a participação protagonista das Forças Armadas proporciona prestígio e 

reconhecimento que podem render benefícios, ela também coloca em risco a 

imagem dos militares, principalmente no caso de decisões estratégicas equivocadas 

quanto ao seu emprego e de narrativas injuriosas sobre a atuação das tropas. 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

A maior crise de refugiados da América do Sul nos últimos 30 anos trouxe 

impactos para a geopolítica regional e impôs novas missões para o Exército 

Brasileiro.  

Essa crise trouxe, como consequências, importantes mudanças no jogo 

geopolítico regional. Expôs o fortalecimento de uma ditadura apoiada por militares, 
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ocasionando o afastamento da Venezuela de seus vizinhos e a aproximação com a 

China e a Rússia, países credores que têm mantido a sobrevivência do regime 

venezuelano, causando preocupação nos Estados Unidos da América, que assistem 

aos seus dois principais adversários militares e econômicos ampliando sua presença 

no Continente Sul-Americano.  

A crise também influenciou os diversos blocos políticos e econômicos da 

região. A Venezuela afastou-se de MERCOSUL, UNASUL, OEA e Grupo de Lima e 

assistiu ao enfraquecimento da ALBA, organismo de que era o maior incentivador. 

 Visualiza-se, neste momento, que o Brasil tem a oportunidade de liderar os 

países da região na construção de uma agenda única, sem interferência de países 

extras regionais, na busca de soluções para a problemática. A resolução da maior 

crise do Continente, pelos países da América do Sul, pode contribuir para o 

fortalecimento das relações entre as nações sul-americanas. Caso a solução seja 

liderada ou tenha participação de atores externos, há a possibilidade de alguns 

blocos se enfraquecerem e até se desintegrarem, na medida em que os países 

priorizem as relações extra regionais.   

No bojo da crise econômica que assola a Venezuela, o governo de Nicolás 

Maduro, na tentativa de desviar o foco da problemática local e aglutinar o povo em 

torno de ideais nacionalistas, tem manifestado a intenção de retomar o objetivo de 

ocupar a  Guiana Essequiba, área contestada onde recentemente foram 

descobertas novas jazidas de petróleo. A questão deve ser monitorada pelo Brasil, 

pois, no caso de emprego de força por parte da Venezuela, há o risco de uso de 

parte do território brasileiro por tropas venezuelanas para acessar a área 

contestada.  

Outro ator importante no contexto da crise na Venezuela é a Colômbia, que 

recentemente foi admitida na OTAN, e que recebeu até o presente a maior 

quantidade de refugiados venezuelanos. A relação colombiana com o Brasil, que 

muito se dá para o combate ao narcotráfico, deve ampliar-se, agora, para buscar 

uma solução para a crise humanitária regional. É possível inferir também a 

participação de estruturas da OTAN, por meio da Colômbia, na resolução da crise de 

refugiados.  

A crise na Venezuela encontra-se em plena evolução, e são diversas as 

possibilidades de seu desdobramento. Os fatos apontam para a permanência do 

regime de Nicolás Maduro, principalmente pelo apoio militar ao governo, em que 
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pese o surgimento de um movimento internacional para sua deposição. Apesar de 

ser grande a possibilidade de aprofundamento da crise econômica, com aumento no 

fluxo de refugiados, o fortalecimento econômico do regime também não é 

descartado, pois está diretamente relacionado com a alta do preço do petróleo no 

mercado internacional, ativo de que o país possui as maiores reservas mundiais, a 

par da continuidade do apoio de potências extracontinentais ao regime bolivariano. 

Qual a estratégia do Brasil diante do aumento da crise? E diante de um regime 

mais forte economicamente apoiado militarmente por China e Rússia? Numa 

situação onde haja uma potência externa apoiando a Venezuela, qual deve ser a 

postura do Brasil? E se os Estados Unidos, a exemplo do que já fez em outras 

oportunidades ao redor do mundo, “financiarem” grupos de oposição para derrubar o 

atual governo venezuelano? Quais seriam os reflexos de uma guerrilha no país 

vizinho? Como se vê, o problema atual é complexo e de futuro não previsível, 

podendo trazer inclusive consequências até o momento não visualizadas. Cabe ao 

Brasil antecipar-se mediante o monitoramento da evolução dos acontecimentos, na 

construção de cenários e estratégias para fazer frente às situações inferidas, 

adquirindo flexibilidade e capacidade política- – estratégica - militar para modular-se 

diante de novos desafios. Quanto a uma eventual possibilidade de intervenção 

militar extra regional para derrubar o atual governo na Venezuela, cabe destacar que 

a participação do Brasil deve ser estudada com profundidade e serenidade, sob a 

égide de organismos internacionais, pois qualquer ação em força no país vizinho 

com a participação brasileira pode criar ressentimentos que tardariam a serem 

olvidados, bem como poderia comprometer a construção de um futuro de paz na 

região.  

O impacto mais direto da crise venezuelana e de maior percepção pela 

população, principalmente no Estado de Roraima, é a diáspora causada pela fome e 

pela miséria. Para o Brasil, a questão dos refugiados é inédita e tornou-se um dos 

principais problemas para o Governo, que criou a Força Tarefa Logística 

Humanitária no Estado de Roraima, dando ao Exército Brasileiro a missão de 

coordenação dessa FT. Durante as fases de planejamento e execução das ações 

governamentais para fazer frente à crise de refugiados no Estado de Roraima, foi 

constatado que a principal deficiência foram a falta de governança e a dificuldade de 

coordenação entre os órgãos do Governo Federal, e destes com as esferas estadual 

e municipal.  
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Não resta dúvida que o AMAZONLOG - 2107 e a Força Tarefa Logística 

Humanitária no Estado de Roraima foram coroadas de êxito, mesmo diante do 

ineditismo, das dificuldades impostas pela logística e da falta de coordenação nos 

níveis político e estratégico. Considerando-se a experiência adquirida até o presente 

pelos participantes da Força Tarefa e o emprego da metodologia prevista pelo 

Ministério da Defesa75 para o planejamento de Operações Conjuntas, com as 

devidas adaptações para o caso em questão, e à guisa de contribuição para o 

gerenciamento da crise atual ou para futuros planejamentos, será apresentado, a 

seguir, um “desenho operacional” da ação governamental,76 que procura ressaltar 

aspectos importantes a serem considerados em eventos de crise humanitária.  

 A sugestão refere-se a um desenho operacional77 de uma solução sistêmica e 

governamental para a crise dos refugiados no Estado de Roraima. O estado final 

desejado78 da proposta é garantir a cidadania (garantir aos brasileiros e aos 

migrantes residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos do artigo 5º da CF/88). Os 

objetivos operacionais79 propostos no desenho operacional são: fortalecer a 

articulação entre os entes da União; fortalecer a parceria com o terceiro setor; 

aproveitar a mão de obra qualificada dos imigrantes e diminuir a pressão sobre as 

cidades fronteiriças. 

Figura 25 - Desenho Operacional da ação governamental. 

                                            
75 Fonte - MD30-M-01, 1º volume, pág. 78. 
76 A sugestão a ser apresentada foi tema de discussões durante as aulas de atualização de 

conjuntura no CPEAEx 2018 pelo Cel Ricardo Taranto, aluno do CPEAEX e que participou das 
reuniões de coordenação sobre o tema no ano de 2017, quando exercia a função de Assessor militar 
na CREDEN. A proposta sofreu alterações pelo autor com a autorização do Cel Taranto. 
77 Os principais elementos do Desenho Operacional, constantes da Doutrina de 
Operações Conjuntas, são: Efeito Final Desejado, Objetivos Operacionais, Centro de 
Gravidade, Ponto Decisivo, Ponto Culminante, Linhas de Operação, Linhas de 
Esforço, Variante e Pausa Operacional. No desenho proposto, apenas os elementos 
Ponto culminante, Linhas de esforço, Variante e Pausa operacional não foram 
considerados.  
78 O EFD político serve para manter o foco nas questões mais importantes, 
contribuindo para que ele seja alcançado e evitando-se a criação de óbices à sua 
consecução. Fonte: PADECEME, Rio de Janeiro, v. 8, n. 17, p. 015-027, 02/2016. 
79 Um Objetivo Operacional, portanto, é uma meta a ser atingida, normalmente 
expressa em termos de um ou mais pontos decisivos. Todos os esforços devem ser 
direcionados e concentrados para atingir esse objetivo. Fonte - MD30-M-01, 1º 
volume, pág. 80. 
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Fonte: Trabalho em sala de aula apresentado pelo Cel Taranto no CPEAEX 2018, com alterações 
propostas pelo autor.80 

 

No desenho operacional foi estipulado como centro de gravidade próprio81 as 

lideranças políticas (PR, governadores e prefeitos), determinando, conforme quadro 

01, as capacidades, requisitos e vulnerabilidades críticas. 

Quadro Nr 01 - Centro de gravidade próprio. 

Centro de Gravidade Capacidades Críticas 

Lideranças Políticas 

(PR, Governadores e Prefeitos) 

- Preservar ambiente político favorável. 

- Comprometer poder público. 

                                            
80 Os pontos decisivos elencados no desenho operacional são: (1)repudiar e 
prevenir a xenofobia, racismo ou qualquer forma de discriminação em relação aos 
imigrantes; (2)articular com os entes estaduais e municipais diretamente afetados; 
(3)promover o intercâmbio de informações com o país de origem; (4) impedir a 
entrada de migrantes combatentes e/ou criminosos; (5)instalar estrutura permanente 
para promover a entrada regular de migrantes; (6) instalar estrutura permanente 
para promover a regularização documental dos migrantes; (7)realizar a acolhida 
humanitária dos migrantes (alimentação e moradia); (8)realizar a triagem sanitária; 
(9)informar os direitos, liberdades, garantias e obrigações dos migrantes; (10) 
proteger os vulneráveis (indígenas, crianças, mulheres jovens e idosos); (11) 
garantir o direito à reunião familiar; (12)garantir o atendimento permanente de 
saúde; (13)promover a igualdade de tratamento e oportunidade aos migrantes; 
(14)promover a inclusão social, laboral e produtiva dos migrantes; (15)garantir o 
acesso dos migrantes às políticas públicas oferecidas pelo Brasil e (16)inserir os 
migrantes no processo de formulação de políticas públicas específicas. 
81 Qual o ponto que devo proteger, onde sou mais vulnerável ou onde terei maior 
chance de fracassar? Onde deverá estar meu centro de força? 
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- Estabelecer alianças políticas em todos os 

níveis dos governos da União, Estados e 

Municípios 

Requisitos Críticos Vulnerabilidades Críticas  

- Canais de articulação suprapartidários. 

- Diálogo institucional estabelecido. 

- Estratégia informacional estabelecida. 

- Formação de canais técnicos competentes e 

comprometidos. 

- Desalinhamento político entre os entes da 

União. 

- Rixas políticas. 

- Exploração midiática da falta de efetividade. 

- Corpo técnico incompetente. 

Fonte: Trabalho em sala de aula apresentado pelo Cel Taranto no CPEAEX 2018, com alterações 
propostas pelo autor. 

Como centro de gravidade da crise82, conforme consta no quadro 02, 

determinou-se inefetividade federativa diante da crise, com as respectivas 

capacidades, requisitos e vulnerabilidades críticas. 

Quadro Nr 02 - Centro de gravidade da crise. 

Centro de Gravidade Capacidades Críticas 

Inefetividade federativa 

- Garantir o funcionamento das estruturas e serviços 
essenciais aos cidadãos (nacionais e migrantes), sejam 
os instalados/operados pela União sejam pelos Estados 
e Municípios. 

- Proteger os migrantes, particularmente os 
vulneráveis. 

- Proteger o Estado Brasileiro. 

- Não discriminar o nacional em detrimento do 
estrangeiro não residente. 

Requisitos Críticos Vulnerabilidades Críticas  

- Respaldo jurídico. 

- Infraestrutura instalada. 

- Serviços aos migrantes 
funcionando. 

- Processos mapeados e 
funcionando. 

- Recursos orçamentários 
disponíveis. 

- Desalinhamento político entre os entes da União. 

- Descoordenação entre as estruturas instaladas. 

- Ineficiência dos serviços. 

- Descontinuidade orçamentária. 

- Falta de dados estatísticos. 

- Falta de indicadores de desempenho. 

Fonte: Trabalho em sala de aula apresentado pelo Cel Taranto no CPEAEX 2018, com alterações 
do autor. 

Os efeitos buscados com os pontos decisivos83 numerados de 1 a 16 na figura 

25 são: xenofobia, racismo ou qualquer forma de discriminação repudiados e 

                                            
82 Qual o ponto que devo perseguir para que o EFD seja alcançado? Qual a força 
que a crise gera que pode anular a capacidade de resposta do Estado Brasileiro? 
 
83 Um Ponto Decisivo (PD) é um local, evento-chave específico, sistema crítico ou 
função que permite aos comandantes obter uma vantagem relevante sobre o inimigo 



71 
 

prevenidos; articulação entre a União, Estados e Municípios realizada; intercâmbio 

de informações com o país de origem realizado; entrada no território nacional de 

migrantes combatentes e criminosos impedida; estrutura permanente para promover 

a entrada regular dos migrantes instalada; estrutura permanente para promover a 

regularização documental dos migrantes instalada; acolhida humanitária dos 

migrantes realizada; triagem sanitária realizada; direitos, liberdades, garantias e 

obrigações dos migrantes informados; vulneráveis protegidos; direito à reunião 

familiar garantido; atendimento permanente de saúde garantido; igualdade de 

tratamento e de oportunidade aos migrantes promovida; inclusão social, laboral e 

produtiva dos migrantes promovida; acesso dos migrantes às políticas públicas 

oferecidas pelo Brasil garantido; e migrantes inseridos no processo de formulação 

de políticas públicas específicas. 

No desenho operacional, foram elencados sete eixos de atuação, que são 

detalhados no quadro 03. Esses eixos configuram-se em linhas de operações84 nas 

seguintes áreas: articulação federativa; cidadania; defesa, segurança e relações 

exteriores; educação; emprego; saúde e apoio à informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro Nr 03 - Linhas de operações. 

LINHAS DE OPERAÇÕES DESCRIÇÃO 

                                                                                                                                       
e influenciar decisivamente o resultado de um ataque. Fonte - MD30-M-01, 1º 
volume, pág. 80. Adaptando-se para o desenho em questão um PD é um local, 
evento-chave específico, sistema crítico ou função que permite à nação  obter um 
sucesso relevante no contexto geral e influenciar decisivamente o resultado global. 
 
84 As Linhas de Operação (L Op) ligam os diversos pontos decisivos, no tempo e no 
espaço, em direção ao centro de gravidade ou diretamente ao EFD da Campanha. 
Fonte - MD30-M-01, 1º volume, pág. 82. Para o desenho proposto, pode ser 
traduzido para “as Linhas de Operação (L Op), que ligam os diversos pontos 
decisivos, no tempo e no espaço, em direção ao centro de gravidade ou diretamente 
ao EFD da ação governamental”. 
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ARTICULAÇÃO FEDERATIVA 
Esta LOp promoverá ações de articulação entre a 

União, Estados e Municípios 

CIDADANIA 

LOp que promoverá ações nas áreas de regularização 

documental, abrigo, garantia aos direitos humanos, 

proteção aos vulneráveis e alimentação. Garantirá, 

também, o acesso às políticas públicas na sua área 

específica. 

DEFESA, SEGURANÇA E 

RELAÇÕES EXTERIORES 

LOp que realizará ações de proteção à soberania do 

País, aí incluindo ações de segurança pública. 

EDUCAÇÃO 
LOp que garantirá o acesso dos migrantes ao sistema 

de educação formal do Brasil. 

EMPREGO 
Esta LOp garantirá o acesso ao emprego para os 

migrantes. 

SAÚDE Esta LOp garantirá o acesso à saúde para os migrantes. 

APOIO À INFORMAÇÃO 

Esta LOp conquistará a opinião pública em relação às 

ações a serem realizadas e potencializará as ações dos 

entes públicos envolvidos. 

Fonte: Trabalho em sala de aula apresentado pelo Cel Taranto no CPEAEX 2018, com alterações 
propostas pelo autor. 

  

As fases previstas no desenho operacional proposto são: fase 1 - preparação, 

que vai desde a articulação dos entes federativos até a instalação das estruturas 

físicas e implantação dos serviços essenciais aos migrantes, passando pelas 

operações de apoio à informação; fase 2 - recebimento dos migrantes, que vai 

desde a chegada dos migrantes até o acesso aos serviços públicos essenciais; fase 

3 - cidadania plena, que garante o acesso às políticas públicas oferecidas 

indistintamente aos brasileiros e aos migrantes. 

 Observa-se, no Estado de Roraima, o aumento do sentimento de xenofobia 

pela presença de um número cada vez maior de venezuelanos. Se o processo de 

interiorização não ocorrer pelo menos na mesma proporção da entrada de 

estrangeiros, a crise pode tomar proporções de difícil gestão. Os fatores críticos de 

sucesso para o controle da crise de refugiados na fronteira estão diretamente 

relacionados com a efetividade de um processo de interiorização, com inserção no 

mercado local das pessoas interiorizadas e com incentivos para o retorno voluntário 

de migrantes à Venezuela.  

 Por fim, é de extrema importância o papel que exerce o Exército Brasileiro no 

bojo da crise, sendo sem sombra de dúvida, na atual conjuntura político -  

econômica que a Nação vive, a única opção que o Estado possui para fazer frente 
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aos problemas complexos que assolam o território nacional. Cabe destacar, por 

oportuno, que o emprego das tropas na crise de refugiados no Estado de Roraima, 

de forma duradoura, pode vir a comprometer a imagem da Força Terrestre. A 

experiência até o momento também mostrou a necessidade de uma preparação 

detalhada dos comandantes das tropas designadas para atuar na fronteira, bem 

como de uma orientação que possibilite o conhecimento da cultura, dos costumes e 

das adversidades que afetam os estrangeiros que buscam ajuda humanitária. 

 

  

 

 

 

 

 

______________________________ 

ROBERT MACIEL DE SOUSA – CEL 
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