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Esta tradicional publicação constitui-se em 
um importante instrumento de divulgação 
da doutrina e história do Corpo de Fuzileiros 

Navais (CFN).
Sua origem está ligada à revista “O Naval”, edi-

tada em setembro de 1939, que circulou até 1943. 
Em março de 1954, surgia o primeiro jornal dos 
Fuzileiros Navais, “O Anfíbio”, publicado até 1977.

Aproveitando esta última denominação, a partir 
de 1961, iniciou-se a edição da Revista dos Fuzi-
leiros Navais, “O Anfíbio”, em circulação até hoje. 
Destina-se a divulgar a doutrina anfíbia e o moderno 
emprego de Forças de Fuzileiros Navais, difundir a 
história e tradições do CFN e constituir-se em foro 
para debate de ideias que estimulem o aperfeiço-
amento técnico-profissional.
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Editorial Nossa Capa
Ensejando o incremento da sua importância no 

Concerto das Nações, o Brasil utiliza seus ele-
mentos de Política Externa para se manter como 

protagonista do Cenário Mundial e, principalmente, 
Regional. Uma forma de alcançar esse objetivo é por 
meio de Atividades Benignas. Esta edição traz algumas 
iniciativas do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) para 
influenciar o entorno estratégico brasileiro, sem que isso 
signifique a dominação e a hegemonia. 

No primeiro artigo, o leitor conhecerá as bem suce-
didas experiências brasileiras na formação de Corpos 
de Fuzileiros Navais, em países amigos na Costa Oeste 
da África, utilizando-se os Grupos de Assessoramento 
Técnicos de Fuzileiros Navais.

Nos dois artigos seguintes, a Missão das Nações Uni-
das para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH) é utilizada 
para apresentar lições sobre a preparação dos Grupa-
mentos Operativos de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav) 
em Operações de paz.

Em seguida, o leitor será conduzido a uma reflexão 
sobre o futuro das Operações de Paz brasileiras.

O quinto artigo  trata de uma Atividade Benigna 
desenvolvida no nosso país, a participação das Forças 
Armadas no processo de pacificação de uma parcela do 
território nacional. O autor realiza uma análise do em-
prego do GptOpFuzNav em uma Operação de Garantia 
da Lei e da Ordem (GLO).

Visando contribuir para uma reflexão doutrinária 
acerca de um meio recentemente adquirido e que pode 
gerar inúmeras mudanças para o CFN, principalmente 
na área de Coordenação e Apoio de Fogos, o próximo 
artigo apresenta as primeiras impressões sobre o em-
prego da Bateria de Lançadores Múltiplos de Foguetes 
ASTROS CFN 2020.

Por fim, seguindo a ideia de valorização da nossa 
história, o último artigo leva o leitor a conhecer a história 
do Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo 
que, em 2015, completou sessenta anos de sua criação.

Aproveite a leitura!

ADSUMUS! 

O destaque representado na nossa capa dá uma 
ideia do entorno estratégico brasileiro, objeto cen-
tral da linha editorial desta edição do “O Anfíbio”.

Programa
Especial de Moradia (PEM)

Programa
Casa Própria (PROCAP)

juros baixos

agilidade na
liberação do crédito

atendimento
personalizado

0800 61 3040 • fhe.org.br

Mais informações: 
Escritório Regional no Rio de Janeiro (ESCRJ) 

na Praça Duque de Caxias – Ala Cristiano Otoni (PDC) 
3º Andar – Centro – Fone (21) 2196-4444
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Tanto a Política Nacional de Defesa (PND), em 
seus itens 5.9 e 5.10, bem como a Estratégia Nacional 
de Defesa (END), quando abordam orientações sobre 
a inserção internacional do Brasil, expressam a prio-
ridade atribuída aos países da América do Sul e da 
África, em especial aos da África Ocidental e aos de 
língua portuguesa (BRASIL, 2012). Assim, de maneira 
coerente aos ditames dos documentos supracitados, o 
Brasil vem incrementando sua presença em seu entor-
no estratégico e, para tanto, tem empregado diversos 
expedientes institucionais. Destacam-se, por exemplo, 
a abertura de vários postos diplomáticos em países 
da África, o fortalecimento de fóruns como a União 
das Nações Sul-Americanas (UNASUL) e o aumento 
das transações comerciais com Estados tanto do con-
tinente africano como da América do Sul.

Consciente da importância deste movimento da 
Política Externa pátria, a Marinha do Brasil (MB) 
tem contribuído também para esse esforço nacional, 
dentre outras medidas, por meio do estabelecimento 
de Grupos de Apoio Técnico de Fuzileiros Navais 
(GAT-FN). Cabe ressaltar que tal atividade encontra 
respaldo no item 5.2 da Doutrina Básica da Marinha 
(DBM), “Apoio à Política Externa”, enquadrando-
-se no item “cooperação na formação de marinhas 
amigas” (BRASIL, 2014). Nesse contexto, o presente 
artigo pretende demonstrar que o estabelecimento 
de GAT-FN no exterior está alinhado com as orien-
tações emanadas nos documentos de alto nível que 
regem a Defesa Nacional e a aplicação do Poder 
Naval, e que o sucesso obtido pelos Grupos em fun-
cionamento indica se tratar de notável “ferramenta” 
para o aumento da influência da Marinha no exterior 
e, consequentemente, de fator contribuinte para a 
elevação do patamar do Brasil no concerto das nações.

Inicialmente, abordar-se-á a correlação entre o 
aumento dos níveis de segurança regional e as ativi-
dades dos GAT-FN, além de elencar alguns exemplos 
que indicam o sucesso de tal iniciativa. Num segundo 
momento, serão apresentadas as especificidades de 
cada GAT-FN em funcionamento, bem como serão 
tecidos comentários acerca das últimas solicitações 
de Marinhas amigas para o apoio da MB à formação 
de seus Fuzileiros Navais.

Introdução A manutenção da estabilidade no entorno estraté-
gico brasileiro é condição essencial para o desenvol-
vimento do País. Segundo o ex-Ministro da Defesa, 
Embaixador Celso Amorim, é de suma importância 
o estabelecimento de um “cinturão de boa vontade” 
e de uma “comunidade de segurança” em nossas 
fronteiras marítimas e terrestres (AMORIM, 2012). 
Essa “segurança” tem sido ameaçada, dentre outros 
motivos, pela atuação de organizações criminosas 
transnacionais e por ações de pirataria. Ao levar-se 
em consideração que vários países de nosso entorno 
empregam seus militares em resposta a tais amea-
ças, é lícito concluir que o fortalecimento das Forças 
Armadas desses Países contribui diretamente para a 
estabilidade regional. Assim, a manutenção de um 
ambiente seguro no Atlântico Sul como um todo, 
e em suas águas territoriais, em particular, seria 
fundamental para a continuidade do seu desenvol-
vimento econômico. O Atlântico Sul, além de ser, 
como todos os oceanos, um “elemento de integração 
entre civilizações” (AMORIM, 2012), é, também, fon-
te de recursos naturais, como petróleo, gás e pesca. 
A exploração de tais recursos consubstancia-se em 
fator de elevada importância para os países por ele 
banhados. Logo, a “securitização” dessa região é 
essencial para a consolidação do comércio e garantia 
da exploração dos recursos citados. Nesse sentido, 
o Ministério das Relações Exteriores (MRE), por 
ocasião de entrevista cedida em 2014, manifestou-se 
oficialmente no sentido de que:

GAT-FN e o Aumento da 
Influência da MB no Exterior

É nesse contexto, onde se busca “trabalhar com o 
continente Africano para alcançar e manter um espaço 
político, ambiental, econômico, socialmente estável e 
pacífico”, que se inserem as atividades dos GAT-FN.

“o governo brasileiro reconhece que opera em um 
cenário geopolítico internacional e que é do interesse 
do país promover a ordem, a paz e a cooperação entre 
as nações. Desta forma, o Brasil trabalha com o con-
tinente Africano para alcançar e manter um espaço 
político, ambiental, econômico, socialmente estável e 
pacífico. Do ponto de vista do Brasil, é essencial que 
o ambiente do Atlântico Sul seja permanentemente 
aberto à cooperação, tanto no nível bilateral quanto no 
multilateral”. (JANE’S, 2014, tradução nossa).

Atualmente, há dois GAT-FN em funcionamento. O 
GAT-FN Namíbia, ativado em 2009, já conduziu cursos 
para 927 militares namibianos, entre Oficiais e Praças. 
No tocante ao GAT-FN São Tomé e Príncipe (STP), 
ativado em 2014, já foram formadas duas turmas de 
Fuzileiros Navais da Guarda Costeira de STP. Além 
desses grupos, existem tratativas para o estabeleci-
mento de outro GAT-FN para a criação do Corpo de 
Fuzileiros Navais do Suriname, e para o envio de dois 
Oficiais Fuzileiros Navais para ministrarem instrução 
para os “Infantes de Marina” da Guatemala – talvez o 
embrião do que pode vir a ser mais um GAT-FN.

Releva ressaltar que o sucesso desses grupos é 
inconteste, ainda mais se levada em consideração 
a extremamente favorável relação custo-benefício 
entre os gastos para o seu estabelecimento e os in-
tangíveis êxitos alcançados. Tais resultados podem 
ser atestados, por exemplo, pela manifestação do 
Primeiro Ministro de STP na Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015, 
quando agradeceu o apoio prestado pelo Brasil na 
formação de seus Fuzileiros Navais; pelo posicio-
namento oficial do Contra-Almirante Peter Hafeni 
Vilho, Comandante da Marinha da Namíbia, asseve-
rando que a Marinha da Namíbia já havia adquirido 
as condições esperadas de seus Fuzileiros Navais 
(VILHO, 2014); por meio da já citada solicitação de 
um GAT-FN feita pelo Suriname e de uma Equipe 
de Instrutores Fuzileiros Navais pela Guatemala; ou 
pela manifestação de interesse, ainda que preliminar, 
da Guiana para a criação de uma estrutura de apoio 
à instrução naquele país.

Especificamente sobre a Namíbia, nossa histó-
ria com esse país teve início entre 1990 e 1991, por 
ocasião do estabelecimento da embaixada brasileira 
em Windhoek1 , logo após sua independência, e da 
visita do então Presidente da República Fernando 
Collor de Melo, primeiro Chefe de Estado Latino-
-Americano a realizar visita oficial àquela jovem 
Nação, respectivamente. Já naquela época, um dos 
assuntos abordados foi a possibilidade do estabele-
cimento de uma cooperação na área marítima, tendo 
em vista a preocupação do Presidente Sam Nujoma2  
em proteger seus “recursos pesqueiros e marítimos” 
(BRASIL, 1991). A preocupação desse líder político 
fundava-se no fato de que a Namíbia possui um lito-
ral de cerca de 1.600 quilômetros, com uma indústria 
pesqueira e de petróleo em pleno desenvolvimento. 

1 - Windhoek - capital da Namíbia. Possui uma área de 645 km² e 230.000 habitantes, e está localizada no interior do País.
2 - Sam Nujoma - primeiro presidente da Namíbia, tendo sido um dos grandes incentivadores de sua independência, em 1990, como líder da 
SWAPO (Organização dos Povos do Sudoeste Africano), que durante anos travou uma batalha sem trégua contra a ocupação do regime mi-
noritário sul-africano durante o Apartheid.
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Nesse contexto, e já no ano de 1994, foi assinado o 
primeiro Acordo de Cooperação Naval entre o Brasil 
e a Namíbia, onde ficaríamos com a tarefa de “criar 
e fortalecer a ala Naval do Ministério da Defesa da 
Namíbia” (AGUILAR, 2013). Inicialmente essa coope-
ração se deu com o envio de militares namibianos para 
o Brasil a fim de realizarem os cursos de formação de 
Oficiais e Praças. Em 2001, esse Acordo de Cooperação 
sofreu uma atualização, aumentando os laços diplo-
máticos entre os dois Países. Foi estabelecida uma 
Adidância Naval em Windhoek, o número de Praças 
e Oficiais enviados sofreu considerável aumento, e 
novos tipos de apoio surgiram, como o apoio da MB 
no levantamento da plataforma continental da Na-
míbia e fornecimento, por parte do Brasil, de navios 
e lanchas patrulha. Em sete de outubro de 2004, a 
Marinha da Namíbia foi oficialmente comissionada, 
“contribuindo para a consolidação da independência 
do País e para o desenvolvimento de suas Forças Ar-
madas” (ANGULA, 2014).

Em 2008, fruto de uma visita do Comandante da 
Marinha da Namíbia (MN) ao Comando-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN), a Cooperação 
Naval tomou um rumo ainda maior. Por solicitação 
daquele Comandante, foi requerido ao CGCFN o 
apoio para a criação do Corpo de Fuzileiros Navais 
da Namíbia. Inicialmente, foram enviados ao Brasil 
Oficiais e Praças para acompanharem o Curso de 
Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN) 
junto ao Centro de Instrução Almirante Milcíades 
Portela Alves (CIAMPA). Também foi realizado por 
Oficiais e Praças instrutores desse Centro, naquele 
mesmo ano, um reconhecimento das instalações da 
MN que pudessem sediar o futuro C-FSD-FN.

No ano seguinte, em 2009, foi enviado à Walvis 
Bay3, Namíbia, o primeiro GAT-FN, com as tarefas 
de apoiar aquela Marinha no C-FSD-FN, assessorar 
a criação de um Batalhão de Infantaria de Fuzileiros 
Navais (BtlInfFuzNavNAM), auxiliar no desenvol-
vimento e elaboração do Cerimonial da Marinha da 
Namíbia e aprimorar a Banda de Música existente. A 
partir desse momento, as turmas de SD-FN foram se 
formando e mais e mais militares namibianos foram 
adquirindo experiência nas diversas áreas de ensino, 
na parte administrativa de um BtlInfFuzNav, nos 
diversos exercícios e adestramentos e na condução 
do cerimonial da MN.

Já com o C-FSD-FN em pleno funcionamento, em 
2013, com o crescimento do número de militares FN 

3 - WalvisBay – cidade do litoral namibiano, que possui o maior porto da Namíbia e onde está localizada a Sede da Marinha. Lá estão localizados 
o Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais da Namíbia e o Centro de Instrução de Rooikop, onde são conduzidos os C-FSD-FN, C-Espc e o 
Adestramento Básico de OpEsp.

da MN, houve a percepção de que seria necessário 
um aumento no número de Praças graduadas. A MN 
estava enviando, para o Centro de Instrução Almi-
rante Sylvio de Camargo (CIASC), SD e CB para 
cursarem, respectivamente, os Cursos de Especia-
lização (C-Espc) e de Habilitação/Aperfeiçoamento 

Formatura de Incorporação de novos militares músicos.

Formatura da 1ª 
Turma de Soldados 
FN da Namíbia. 

para Sargentos (C-HabSG/ApSG), porém ainda havia 
uma demanda considerável. Com a experiência adqui-
rida em anos de ensino, o GAT-FN incorporou às suas 
tarefas o apoio na condução do C-Espc de Infantaria 
para SD-FN na própria Namíbia. De forma análoga, 
houve também necessidade de especializar militares 
FN em Operações Especiais (OpEsp), sendo criado, 
para esse fim, um Adestramento Básico de OpEsp 
para a MN.

Recentemente, em outubro de 2014, a Marinha da 

Exercício Anfíbio realizado durante as 
comemorações dos 10 anos da marinha da Namíbia. Adestramento Básico de Operações Especiais.
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Namíbia completou dez anos de criação, e WalvisBay 
teve a oportunidade de sediar o primeiro Exercício 
Anfíbio daquele País, com a participação do Navio de 
Apoio Logístico Elephant e embarcações menores de 
desembarque, com o emprego dos conceitos de Pro-
jeção de Poder. Os jornais locais noticiaram o evento, 
fazendo alusão à cerimônia e ao exercício citado, o que 
representou um reconhecimento da própria sociedade 
local do papel fundamental da MB no crescimento 
dessa Nação africana (NAMIB TIMES, 2014). 

 É notório que o GAT-FN vem realizando um tra-
balho extraordinário naquele País, com o desenvolvi-

mento de sua Marinha e seu CFN. A consolidação da 
Namíbia como uma Nação capaz de defender seus 
recursos marinhos faz com que a participação da MB 
nesse processo seja reconhecida internacionalmente, 
haja vista a quantidade de visitas realizadas, solici-
tação de participação em cursos e intercâmbios e, 
até mesmo, a solicitação de apoio de novos GAT-FN 
por Nações Amigas, como foi o caso da República 
Democrática de São Tomé e Príncipe (STP).

São Tomé e Príncipe é um Estado insular locali-
zado no Golfo da Guiné, composto por duas ilhas Adestramento de Equipes (Adest-Eq).

Adestramento de 
Equipes (Adest-Eq).

Reportagem de 14 de outubro de 2014.

principais (Ilha de São Tomé e Ilha do Príncipe) e 
vários ilhéus, num total de 1.001 km², com cerca de 
180 mil habitantes. Não tem fronteiras terrestres, 
mas situa-se relativamente próximo das costas do 
Gabão, Guiné Equatorial, Camarões e Nigéria. O 
arquipélago de São Tomé e Príncipe permaneceu 
desabitado até 1470, quando navegadores portugue-
ses o descobriram. A partir daí, passou a ser uma 
colônia de Portugal até sua independência em 12 
de julho de 1975.  

É, juntamente com o Brasil, um dos membros da 
Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS)4  
criada em 1986, e da Comunidade dos Países de Lín-
gua Portuguesa (CPLP)5 estabelecida em 1996. No 
contexto de uma crescente aproximação da Política 
Externa brasileira com o continente africano e da 
valorização estratégica do Atlântico Sul, a Embaixada 
Brasileira em São Tomé e Príncipe foi inaugurada em 
2003. Tal aproximação é comprovada pela declaração 
do Presidente Luiz Inácio da Silva na abertura da  
Cúpula Brasil – Comunidade Econômica dos Estados 
da África Ocidental (CEDEAO), em julho de 2010 em 
Cabo Verde, quando reafirmou o compromisso de 
construir uma zona de paz e prosperidade unindo 
as duas margens do Atlântico.

O Golfo da Guiné possui cerca de 3.400 milhas 
de litoral, distribuídas por 12 países, sendo local de 
origem de 70% das exportações de petróleo da África. 
Além disso, mais de 80% da atividade comercial da 

4 - ZOPACAS – A Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul tem como objetivo a preservação da paz no Atlântico Sul, mantendo-o como zona 
livre de armas nucleares e de outras armas de destruição em massa (MRE, 2015).
5 - A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) é um foro multilateral privilegiado para o aprofundamento da amizade mútua e da 
cooperação entre os seus membros (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe 
e Timor-Leste). Criada em 17 de Julho de 1996, goza de personalidade jurídica e é dotada de autonomia financeira (CPLP,2015).

região é realizada por via marítima, o que a torna palco 
de um progressivo aumento dos casos de roubo armado 
e pirataria. Entre 2009 e 2012, registraram-se 197 ataques 
no mar contra navios mercantes no Golfo da Guiné. A 
importância da região, aliada ao risco à segurança do 
comércio internacional despertou a preocupação do 
Conselho de Segurança da ONU, que organizou um 
debate, em novembro de 2012, sobre o tema. 

Em janeiro de 2013, o Ministro das Relações Exte-
riores Antônio Patriota, por ocasião da VII Reunião 
Ministerial da ZOPACAS, defendeu a importância 
do Atlântico Sul como sendo decisivo para o Brasil, 
em virtude de 95% das exportações e importações 
brasileiras serem transportadas por este oceano. O 
ministro defendeu a ZOPACAS como foro privi-
legiado para a aproximação Sul-Sul, ressaltando a 
importância da cooperação entre a América do Sul 
e a África. 

Na área militar, a aproximação entre São Tomé 
e Príncipe e o Brasil deu-se por meio da CPLP. Du-
rante a realização do III Simpósio das Marinhas da 
CPLP, realizado em maio de 2012, que tratou sobre 
a cooperação para o monitoramento e o controle do 
tráfego marítimo nas águas jurisdicionais dos países, 
ocorreu a solicitação da Guarda Costeira de São Tomé 
e Príncipe para que a Marinha do Brasil apoiasse a 
Formação do Corpo de Fuzileiros Navais daquele 
país, com base no Artigo 4º do Protocolo de Coope-
ração da CPLP no Domínio da Defesa, em virtude do 
aumento das ações de pirataria no Golfo da Guiné.

Nesse contexto, a contribuição do CFN teve 
início no mês de janeiro de 2014, com a criação 
de um GAT-FN, composto por dois Oficiais e 
sete Praças, que tiveram a tarefa de assessorar 
a Guarda Costeira Santomense na seleção e for-
mação do primeiro Pelotão de Fuzileiros Navais 
do País.  Ademais, o Brasil doou armamentos, 
equipamentos e uniformes, além de uma lancha, 
permitindo que a atividade de instrução ocor-
resse em condições similares às empregadas em 
nosso país. Foram selecionados 31 militares para 
participar do Curso de Formação de Fuzileiros 
Navais. Destes, 29 iniciaram o curso em 21 de julho 
de 2014. Ao fim, 24 Fuzileiros Navais norteados 
pelos princípios de honra, competência, determi-
nação e profissionalismo, formaram-se em 03 de 
dezembro de 2014, escrevendo um novo capítulo 
na história do Corpo de Fuzileiros Navais de São 
Tomé Príncipe.
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Recrutas Santomenses 
realizando 
adestramento de 
embarcações.

Formatura da 1ª turma de Soldados FN da Guarda Costeira 
de São Tomé e Príncipe.

A aproximação entre Brasil e São Tomé e Príncipe 
continua crescendo. Em maio de 2015, a Marinha do 
Brasil estabeleceu uma Missão Naval no País, visan-
do aumentar ainda mais a cooperação militar entre 
os dois países. Em 21 de julho de 2015 iniciou-se um 
novo curso de Formação de Fuzileiros Navais. Até o 
final de 2016, São Tomé e Príncipe deverá possuir, 
atuando em prol do país, uma Companhia de Fuzilei-
ros Navais. Além desses dois GAT-FN estabelecidos 

no Continente Africano, há também a expectativa de 
implantação em países das Américas do Sul e Central.

No caso do Suriname, a Marinha daquele País ma-
nifestou a intenção de criar um Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFNMS), com o efetivo aproximado de uma 
Companhia de Fuzileiros Navais, ou seja, cerca de 180 
militares. As tarefas do CFNMS seriam, basicamente: 
contribuir para a patrulha do mar territorial, dos rios 
e de seus afluentes, embarcados nos navios da MS; 

Considerações Finais

apoiar as atividades de Patrulha e Inspeção Naval; 
realizar incursões anfíbias de pequena envergadura 
contra forças adversas localizadas nas margens dos 
rios ou no litoral do Suriname, realizar segurança 
de áreas e instalações da MS e de interesse da MS; 
reforçar outras unidades militares.

Após a realização de duas visitas de reconhe-
cimento à capital Paramaribo, foi elaborada pelo 
Comando-Geral do CFN, uma proposta que con-
templa a implantação de um GAT-FN naquele país, 
a partir do segundo semestre de 2016. No plano de 
ação sugerido pelo CFN, num momento inicial, já 
no início de 2016, um Oficial e quatro Praças da MS 
realizariam cursos no Centro de Instrução Almi-
rante Sylvio de Camargo e no Centro de Instrução 
Almirante Milcíades Portella Alves. Numa segunda 
fase, a realizar-se no segundo semestre de 2016, seria 
enviada ao Suriname uma equipe composta por dois 
Oficais e cinco Praças do CFN para, com o apoio dos 
Surinameses cursados no Brasil, formarem a primei-
ra turma de Fuzileiros Navais da MS. Tal proposta foi 
aprovada pelo Estado-Maior da Armada e, depen-
dendo da disponibilidade orçamentária, em futuro 
próximo haverá mais um GAT em funcionamento, 
agora em nosso continente, ampliando ainda mais 
a influência da MB na América do Sul.

Não ficam dúvidas de que os GAT-FN estão 
cada vez mais se consolidando como um dos 
instrumentos fundamentais de que dispõe a MB 
para o apoio à Política Externa brasileira. Além de 
estarem alinhados com os ditames que norteiam o 
relacionamento internacional do Brasil, especifica-
mente quanto à manutenção das atuais condições 
de estabilidade e segurança no entorno estratégico 
nacional, o profissionalismo demonstrado pelos in-
tegrantes dos GAT-FN tem tornado tais organizações 
objeto de interesse de vários Países Amigos.

 Adita-se que o supracitado interesse - que 
não fica restrito aos países africanos, mas alcança 
também as Nações do nosso próprio continen-
te – é fruto do inegável sucesso alcançado pelos 
GAT-FN na Namíbia e em São Tomé e Príncipe. 
Esse resultado positivo, além de contribuir para 
a consecução dos interesses nacionais, reforça a 
imagem da MB como uma instituição capaz de 
idealizar e manter iniciativas exitosas e alinhadas 

com uma importante política de Estado, qual seja, 
a já citada criação do “cinturão de boa vontade” 
que nos envolva e facilite nosso desenvolvimento 
econômico, social e político.

Assim, constata-se, de forma inegável, que os 
GAT-FN são ferramentas valiosas para que a MB os 
empregue, cada vez mais, para o aumento de sua 
influência nas áreas de interesse do Brasil. Para tanto, 
será mandatório que o CFN incremente, tanto quanto 
possível, os métodos e os processos adotados para a 
seleção, formação e aperfeiçoamento de Fuzileiros 
Navais, de forma a permanecer pronto – como, aliás, 
sempre estivemos – para atender às demandas, certa-
mente cada vez mais frequentes, para novos GAT-FN.
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Preparo do Grupamento 
Operativo de Fuzileiros Navais 
HAITI 
Capitão de Mar e Guerra  (FN) Osmar da Cunha Penha1.

“O sucesso ou o fracasso de uma missão depende 
do desempenho e boa conduta do seu pessoal.”
(A New Partnership Agenda, 2009, p. 33)

1 Os seguintes Oficiais integrantes do 20ºContingente do HAITI contribuíram 
com este artigo: CF (FN) Luiz Carlos Quintino, CC (FN) Juscelino Douglas dos 
Santos, CT (FN) Gilberto Gervilha Moram, CT (FN) Carlos Henrique Lussac 
Pinheiro e 1ºTen (FN) Danilo Alves Passos.
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Na preparação de um Grupamento Operativo de 
Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav), qualquer que seja 
a missão, deve-se ter especial atenção a duas caracte-
rísticas básicas: a integridade de seus componentes e 
a integração entre eles. São essas características que 
permitem alcançar, em sua plenitude, a flexibilidade 
e a versatilidade proporcionadas por este tipo de 
organização que, atualmente, é a estrutura do modo 
de emprego dos Fuzileiros Navais. A integridade 
está diretamente relacionada à permanência dos in-
divíduos que o compõe, alcançando-se, ao longo do 
tempo, o pleno entrosamento e conhecimento mútuo 
nos diversos níveis dentro de cada componente. Já a 
integração está voltada para o alcance da harmonia 
necessária entre eles, de forma que o conjunto possa 

Introdução
funcionar sinergicamente, aumentando de forma 
exponencial o seu poder de combate. Isso requer que 
os componentes constitutivos adestrem-se juntos. 

Alcançar tal integridade e integração não é fácil e 
requer um grande esforço da instituição em todas as 
suas vertentes: recursos humanos, material e doutri-
na. Faz-se mister a existência de uma sistemática de 
preparação bem definida e consolidada, que permita 
flexibilidade para o cumprimento da missão, obser-
vadas as suas peculiaridades. 

O modelo de preparação dos GptOpFuzNav para 
a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do 
Haiti (MINUSTAH), hoje plenamente consolidado, é 
resultado de um processo evolutivo, fruto de vários 
ensinamentos colhidos no passado, conforme veremos.

Em 8 de fevereiro de 1995, um novo Mandato para 
implementar uma paz duradoura em Angola foi assi-
nado. Era criada a UNAVEM5 III, a qual tinha como 
uma de suas tarefas a verificação da retirada total das 
tropas cubanas daquele país. Além dos Observadores 
Militares, atuantes desde as UNAVEM I e II, o CFN 
participou com o seguinte efetivo: uma Companhia 
de Fuzileiros Navais incorporada ao Batalhão de 
Infantaria do Exército Brasileiro (EB), a qual operava 
isoladamente a mais de duzentos quilômetros, nas 
proximidades da cidade de Chitembo; um Pelotão 
de Engenharia de Fuzileiros Navais, que tinha como 
tarefa principal a desminagem dos canteiros de obras 
nas áreas de trabalho da Companhia de Engenharia do 
EB; além de elementos de Saúde que guarneceram os 
postos avançados. Naquela época, o adestramento para 
este tipo de operação ainda não estava sistematizado, 
entretanto as Companhias enviadas à Angola precisa-
vam estar preparadas para exercer inúmeras tarefas, 
dentre elas: participar do estabelecimento de zonas 
de exclusão; controlar e vigiar linhas de demarcação 
de fronteiras ou entre partes opositoras; monitorar e 
reportar violações de acordos de cessar fogo; dirigir 
negociações locais; realizar escoltas de comboios; e 
proteger propriedades da Organização das Nações 
Unidas (ONU), instalações e pessoal sob custódia. Não 
era uma empreitada fácil, pois, além das dificuldades 
técnicas para o adestramento, havia inúmeros entraves 
logísticos que iam desde a falta de material adequado, 
inclusive para o frio, até a carência de transporte para 
a Área de Operações, principalmente de containers de 
diferentes tipos para acondicionar o material.

Com a assinatura da Política de Defesa Nacional 
pelo Presidente da República em 1996, que fun-
damentou a participação brasileira em Operações 
de Manutenção da Paz, o Brasil, desde setembro 

Antecedentes

A Força Interamericana de Paz

Em maio de 1965, foi determinada pelo Chefe 
do Estado-Maior da Armada ao Comandante-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais a ativação de um 
Grupamento de Fuzileiros Navais para integrar 
o Destacamento Brasileiro da Força Armada Inte-
ramericana (FAIBRÁS). Neste mesmo mês, após 
dias de grande confusão, conseguiu-se organizar 
o contingente nucleado no Batalhão Riachuelo que 
seguiria para Santo Domingo. Tal contingente era 
reforçado por um Pelotão de Polícia e elementos de 
Serviços para que fosse possível prover sua própria 
administração. Tal aspecto talvez tenha sido mar-
cante para que o Comandante do Grupamento de 
Fuzileiros Navais2 viesse a exercer o Comando do 
Batalhão Fraternidade3. 

A preparação foi problemática. A prioridade 
inicial era organizar o Grupamento, entretanto os 
aspectos de adestramento e material eram lastimá-
veis. Quanto ao primeiro, o Batalhão se encontrava 
em mau estado dada a falta de integridade existente 
nas Subunidades, uma vez que contava com 450 no-
vos Soldados Fuzileiros Navais que ali realizavam 
o Curso de Formação. Para absorvê-los, diversos 
Cabos e Soldados mais antigos foram movimentados 
da Unidade, criando-se uma enorme inconsistência 
na estrutura das frações, particularmente no nível 
Esquadra de Tiro. Além disso, as possíveis tarefas 
foram apresentadas com pouquíssimo tempo para 
soluções adequadas e adestramento dedicado e apro-
priado. Procurou-se adestrar as frações em “combate 
em localidade”4, como era chamado à época. Quanto 
ao segundo aspecto, veículos, uniformes, equipa-
mentos, munição, armamento, enfim, tudo se apre-
sentava como um problema, dada a precariedade do 
fluxo e da cadeia logística dentro do CFN. A tropa 
seguiu para a Área de Operações sem plaquetas 
de identificação e com diversas vacinas por tomar, 
tendo deixado para trás vários itens de material que, 
posteriormente, seguiram para Santo Domingo em 
navios da Esquadra.

2 - O primeiro Comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais e do Batalhão Fraternidade foi o CC (FN) PAULO OLIVEIRA REIS, o qual 
narra a experiência do CFN em Santo Domingos, por meio de uma palestra proferida no então CICFN (hoje CIASC) em março de 1966.
3 - A Força Interamericana de Paz era composta de uma Brigada americana e de uma brasileira. Esta, por sua vez, englobava um Batalhão do 
Exército Brasileiro e o Batalhão Fraternidade, o qual era composto pelo Grupamento de FN e subunidades de Honduras, Nicarágua, Costa 
Rica e Paraguai.
4 - Combate em localidade - Atualmente, a doutrina do CFN refere-se ao termo “Operações Militares em Área Urbana (OMAU)”.
5 - UNAVEM – United Nations Angola Verification Mission.

Apesar de todas as dificuldades, enormes foram 
os ganhos em experiência para o CFN, em particular 
com respeito às operações de caráter expedicionário. 
Pela primeira vez, desde que a instituição voltou-se 
para a sua verdadeira vocação anfíbia na década de 
1950, estávamos nos projetando além-mar, testando 
nossa capacidade embrionária de autossustentação. 

A UNAVEM III
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daquele ano, foi incluído em um grupo informal de 
65 países denominado Friends of Rapid Deployment, 
o qual passou a discutir o tema sobre a rápida res-
posta em caso de necessidade. Finalmente, em julho 
de 1998, a Marinha do Brasil formalizou sua adesão 
ao Stand-by Arrangements System (UNSAS) perante 
a ONU, com o compromisso de manter prontos um 
Batalhão de Infantaria e uma Unidade Médica Nível 
Dois em condições de serem rapidamente dispo-
nibilizados para o emprego em uma Operação de 
Manutenção de Paz. Surgia o Batalhão de Proteção 
de Fuzileiros Navais (BtlProtFuzNav), nucleado em 
um Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais com 
reforços para atender às necessidades da ONU. Já 
neste mesmo ano, durante a Operação UAnfEx, 
foi desenvolvido um tema tático que explorou o 
emprego e permitiu o adestramento de parcela da 
Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE) como um 
batalhão de proteção em operações de paz. Este 
exercício buscou explorar vários ensinamentos e 
experiências adquiridos em Angola, permitindo 
a verificação da adequabilidade da organização 
proposta, fruto dos ensinamentos colhidos duran-
te os adestramentos. Surgia um embrião de uma 
sólida sistematização para o nosso preparo para 
esse tipo de operação.

Nove anos haviam se passado desde a chamada 
para a participação do CFN no continente africano, 
a qual trouxe enormes contribuições para a concep-
ção dos adestramentos de Batalhão de Proteção. 
Em 2004, muita coisa já havia mudado, dentre elas 
a plena aplicação do conceito de Grupamentos 
Operativos de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav), 
organização esta que moldava a Força de Emprego 
Rápido (FER) da FFE. Naquele ano, então, o Haiti e 
sua crise serviram de inspiração e fundo temático 
para a montagem do exercício que seria explorado 
durante a inspeção de prontificação da UAnf-FER. 
Era a Operação Albatroz, que se caracterizava 
muito mais como um exercício de Operações An-
fíbias do que uma Operação de Paz, dentro de sua 
concepção clássica. Durante a reunião de avaliação 
final, o Comandante da FFE anunciou que o Brasil 
iria participar de uma Operação de Paz que estava 
sendo planejada para execução em curto espaço 
de tempo. 

A MINUSTAH - da 
UAnfEx-98 ao voo 
do Albatroz

Inicialmente, após definida nossa participação 
na MINUSTAH, ficou decidida a presença de um 
GptOpFuzNav nível UAnf, contando com a possível 
participação de efetivos de outras Nações Amigas. Foi 
concebido um núcleo de UAnf capaz de incorporar até duas 
Companhias de outros países, o que não se concretizou.

Dada a premência de tempo e se tendo definido 
o Batalhão Paissandu como núcleo do Componente 
de Combate Terrestre (CCT) do GptOpFuzNav, 
iniciou-se o processo seletivo, a fim de identificar 
militares cujas condicionantes familiares, sociais, 
sanitárias ou de carreira não indicassem suas par-
ticipações. Após esse processo de seleção, com um 
efetivo extra em torno de 30%, passou-se a tomada 
de uma série de medidas administrativas e logísticas, 
dentre elas as vacinações necessárias e as revisões 
médico-odontológicas.

Quanto à preparação tática, buscou-se orientá-la 
para uma Operação de Paz em que seu emprego num 
possível confronto com Forças Adversas era uma alter-
nativa altamente possível, dada a conjuntura no Haiti 
à época. Dentre as inúmeras tarefas, o GptOpFuzNav 
precisava ser capaz de: mobiliar e operar check-points; 
prover a segurança de instalações da ONU e de pes-
soal sob custódia; prover a segurança de comboios; 
estabelecer uma área de isolamento entre partidos 

oponentes; contribuir para a manutenção da lei e da 
ordem; monitorar e reportar violações de cessar-fogo; 
dirigir negociações; e prover segurança às organizações 
humanitárias. Pode-se perceber que tais tarefas eram 
muito semelhantes às experiências vividas em Ango-
la, as quais passaram a ser exploradas nos exercícios 
de Batalhão de Proteção. Passou-se, então, a partir do 
primeiro contingente, a atualizar os conhecimentos ope-
racionais, adaptando nosso modus operandi à realidade 
vivida no terreno, mas sempre buscando manter uma 
grande versatilidade e capacidade de adaptação. As 
experiências daqueles que de lá retornavam passaram 
a ser transmitidas naqueles exercícios aos militares que 
estavam se preparando para seu período no Haiti. A 
capacidade de adaptação mencionada foi essencial para 
as flutuações vividas no país ao longo dos anos, as quais 
variaram desde mudanças de Áreas de Operações ao 
recrudescimento das ações contra as Forças Adversas.

Quanto ao preparo do material, percebeu-se, 
desde Angola, que uma Operação de Paz exige o 
estabelecimento de tropa em terra por um período 
prolongado com um conforto considerável, razão 
pela qual houve, desde a confirmação de envio de um 
GptOpFuzNav ao Haiti, necessidade de aquisição de 
significativo volume de material de estacionamen-
to, além de equipagens operativas adequadas e em 
número suficiente. Para tal, houve um minucioso e 
detalhado levantamento de necessidades, a fim de 
que se pudesse buscar os recursos necessários. Há 
de se ressaltar que a existência de uma lista prévia 
de material prevista para o Batalhão de Proteção foi 
um excelente ponto de partida, passando a receber 
os ajustes necessários para atender às especificidades 
da organização-por-tarefas proposta. Dessa forma, 
as inúmeras e detalhadas planilhas confeccionadas 
pela FFE por meio de sua célula de planejamento, 
em coordenação direta com o Comando do Material 
de Fuzileiros Navais (CMatFN), foram essenciais 
para justificar os recursos solicitados ao Ministério 
da Defesa e orientar a aquisição do material. Em 
todo esse processo de preparação, fundamental foi 
a participação ativa do CMatFN no levantamento de 
necessidades; na compatibilização de estoques por 
meio dos sistemas de controle do material; e na aqui-
sição eficiente e tempestiva dos itens identificados 
como prioritários, buscando sempre manter o foco 
na longevidade do processo, pois sabia-se que, seis 
meses depois, partiria um segundo Albatroz. Cabe 
aqui ressaltar o posterior processo de aquisição das 
Viaturas Blindadas Sobre Rodas da família Mowag 
PIRANHA, que ampliaram de forma incomensurável 
a autonomia dos Fuzileiros Navais, até então depen-
dentes dos blindados Urutu, sendo, hoje, a viatura 
desse tipo de melhor desempenho operando no Haiti.
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Pode-se dizer que a atual preparação do 
GptOpFuzNav-Haiti é resultado de uma evolução 
dos adestramentos de Batalhão de Proteção, aper-
feiçoados, ao longo dos anos, com as experiências 
adquiridas através de cada contingente que retorna 
da missão. Decorrente disso, em 2010, o Comando 
da FFE (ComFFE) publicou uma norma permanente, 
a NORFORESQ 70-016, que buscava sistematizar o 
processo de preparo para a missão no Haiti, dando-
-lhe consistência e permanência, já prevendo que 
o mesmo se daria em quatro etapas: preparação 
individual; preparação coletiva; oficinas; e tema 
tático. Estas duas últimas foram desenvolvidas 
durante o Adestramento de Batalhão de Proteção 
(AdestBtlProt) na região de Itaóca, Espírito Santo, 
já as duas primeiras ficaram a cargo do Batalhão de 
Infantaria núcleo, a terceira a cargo do Comando 
da Divisão Anfíbia (ComDivAnf) e a última a car-
go do ComFFE. Entretanto, os procedimentos táticos 
adestrados pela tropa ainda não estavam consolidados 
em um único documento que permitisse uma longa e 
contínua padronização. Tal intento foi alcançado com a 
publicação, em janeiro de 2011, pelo ComDivAnf, dos 
Procedimentos Operativos Padronizados (POP) de 
Preparação do CCT para Operações de Manutenção 
da Paz. Finalmente, a NORFORESQ 70-01 foi revisa-
da e atualizada em novembro de 2011.

Em complemento à preparação realizada no âm-
bito da FFE, são conduzidas outras atividades no 
Ministério da Defesa (MD), no Centro de Instrução 
Almirante Sylvio de Camargo (CIASC) e no Centro 
Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB). 
No CIASC, durante o Simpósio de Operações de Paz, 
é dada a oportunidade para que todos os integrantes 
dos contingentes nivelem os conhecimentos sobre 
as Operações de Paz e a sistemática adotada pela 
ONU para essas missões, bem como atualizem as 
informações mais recentes sobre a conjuntura no 
Haiti, familiarizando-se com o ambiente operacional 
que deverão encontrar quando da chegada à Área de 
Operações. Já no CCOPAB, são conduzidos diversos 
estágios: Comandante de Unidade e Estado-Maior 
Combinado para Missões de Paz; Logística e Reem-
bolso; Comandante de Subunidade e de Pelotão; e 
Coordenação Civil-Militar, de modo a alinhar a prepa-
ração de todos os militares do Contingente Brasileiro.

Em paralelo a toda essa preparação técnica e táti-
ca, o Comando do Material de Fuzileiros Navais, em 
coordenação direta com o ComFFE, busca adquirir o 

A atual preparação

6 - NORFORESQ 70-01 - Preparação do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais Haiti.

material e desenvolver as equipagens necessárias ao 
bom desempenho de nossos combatentes anfíbios, de 
forma a mantê-los no estado da arte, operando com 
itens até então empregados somente por elementos 
de Operações Especiais.

A preparação do CteC, sem dispensar o preparo 
para realização de atividades operativas diante da 
possibilidade de emprego como Grupo de Reação 
e Reserva do GptOpFuzNav, orienta-se de modo 
prático, em razão do seu caráter múltiplo, tendo em 
vista a necessidade de atender demandas decorren-
tes da própria prontificação, tais como: inspeção 
de saúde, confecção de passaportes, manifestos de 
embarque, levantamento de dados de inteligência, 
suporte logístico, dentre outros. 

Nesse contexto, a Seção de Pessoal tem diante de 
si a necessidade de se preparar para administrar três 
atores distintos: a tropa propriamente dita, os intér-
pretes e os Prestadores de Serviços Haitianos (PSH). 
Em decorrência, é dada especial atenção às normas 
administrativas e jurídicas que orientam os contin-
gentes militares da ONU, com particular atenção aos 
Standard Operating Procedures (SOP), Procedimentos 
Administrativos do Ajudante Linguístico, bem como 
o Código de Trabalho Haitiano (CTH). 

A Seção de Inteligência baseia sua preparação na 
necessidade de realização de levantamentos de dados 
sobre as áreas em que ocorrem os adestramentos, como 
também sobre o cenário haitiano. Além disso, devem 
ser conduzidos adestramentos em conjunto com o 
CCT, visando treinar os militares deste Componente 
na coleta de dados de Inteligência de interesse das 
operações. Concomitantemente aos trabalhos inter-
nos e em complemento à preparação, é realizado no 
Ministério da Defesa (MD) um estágio sobre o Portal 
de Inteligência Operacional e outro de inteligência no 
Centro de Inteligência do Exército (CIE), proporcio-
nando um aprofundamento sobre a cultura e costumes 
do povo haitiano, Inteligência Operacional, Segurança 
Orgânica, preparação de documentos e ferramentas de 
auxílio aos trabalhos de Inteligência. 

A preparação da Seção de Logística, assim como a 
Seção de Pessoal, transcorre de modo eminentemente 
prático, tendo em vista a necessidade de se compati-
bilizar os conhecimentos teóricos e demandas logís-
ticas decorrentes da prontificação do Grupamento, 
bem como a coordenação entre o ComFFE e o contin-

Componente de Comando 
(CteC)

gente que está na missão, levando em consideração 
a necessidade de envio de parcela dos suprimentos 
do contingente em preparação, seja por meio de voo 
ou navio logístico, antes de sua partida. Em especial, 
quanto à aquisição de conhecimentos específicos, 
ressalta-se o Estágio de Logística e Reembolso do 
CCOPAB, o qual, dentre outros assuntos logísticos, 
busca transmitir as informações fundamentais sobre 
os procedimentos adotados pela ONU quanto ao 
ressarcimento dos recursos em pessoal e material 
empenhados pelo Brasil na MINUSTAH. Por outro 
lado, é também realizado o Estágio de Embarque e 
Carregamento em aeronaves da Força Aérea Brasilei-
ra (FAB), visando à aquisição do know-how necessário 
sobre as medidas de segurança e da sistemática de 
distribuição das cargas a serem transportadas, con-
forme a regulamentação internacional vigente. 

A Seção de Assuntos Civis e Comunicação Social 
desenvolve seu preparo com o objetivo de adquirir 
as ferramentas necessárias para trabalhar o am-
biente operacional haitiano de modo favorável às 
ações táticas. Assim, a preparação é iniciada com a 
troca de experiências com militares que já tiveram a 
oportunidade de trabalhar no Haiti, além da leitura 
de manuais e publicações do âmbito da Marinha do 
Brasil. Em seguida, é realizado o Estágio de Coorde-
nação Civil-Militar no CCOPAB, o qual busca nivelar 
os conhecimentos existentes sobre o assunto.

A preparação da Seção de Comando e Controle 
baseia-se na realização de estágios direcionados para 
aquisição de conhecimentos sobre SISCOMIS e Siste-
ma GATEWAY, no Centro de Comunicações e Guerra 
Eletrônica do Exército Brasileiro e no Centro de 
Instrução Almirante Alexandrino, respectivamente. 

Por fim, a preparação da Equipe de Comandos 
Anfíbios (ECAnf) é conduzida, durante as etapas 
iniciais, sob orientação e supervisão do Batalhão de 
Operações Especiais de Fuzileiros Navais, enfocando 
as ações de reconhecimento, vigilância e de retoma-
da e resgate. Após os adestramentos específicos, a 
ECAnf é incorporada ao restante do GptOpFuzNav, 
participando de todas as fases do AdestBtlProt, sen-
do exaustivamente testada durante o tema tático.

Em resumo, a necessidade de atuar longe das 
bases de apoio, especialmente no contexto das 
Operações de Paz, exige dos GptOpFuzNav uma 
capacidade de operar de modo independente, so-
mente alcançada com uma adequada estrutura de 
Comando e Controle. Em paralelo, as missões de 
paz da ONU possuem uma sistemática fortemente 
burocrática, que demanda um preparo específico 
multidisciplinar, com vistas a dotar o Estado-Maior 
de flexibilidade suficiente para se confrontar com as 
diversas tarefas atribuídas. 
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Durante a preparação do CCT ficam bem caracteri-
zadas as quatro etapas previstas na NORFORESQ 70-01, 
devido à natureza de suas tarefas. Os procedimentos 
táticos são adaptados e aprimorados a cada contingente 
que retorna da missão, buscando-se disseminar as ex-
periências e ensinamentos colhidos durante o ciclo de 
preparo do contingente seguinte. Dessa forma, com as 
possíveis alterações no perfil da missão, por vezes, há 
necessidade de se alterar o modus operandi da tropa, a 
fim de permitir a manutenção de um ambiente seguro 
e estável na Área de Responsabilidade, o quê exige um 
CCT versátil e flexível, para o qual, hoje, as instruções 
estão norteadas pelos manuais da Série CGCFN e pelo 
POP publicado pelo Comando da Divisão Anfíbia 
(ComDivAnf).

O CCT é composto por militares de diversas Uni-
dades do setor operativo, mas sua grande maioria 
está nucleada em um dos Batalhões de Infantaria 
de Fuzileiros Navais. No final do processo seletivo 
são aproveitados, em média, 90% dos voluntários. A 
seleção ocorre pela observância de diversos fatores 
ao longo de todo o ciclo: aptidão física, conhecimento 
técnico, capacidade tática, limitações médicas e psi-
cológicas, dentre outros. O propósito maior é formar 
um bloco coeso e integrado, apto a conduzir todas 
as ações táticas altamente descentralizadas exigi-
das pela missão, buscando-se, a todo o momento, 
fortalecer a liderança dos Comandantes de frações 
e pequenas frações.  

Na fase individual são ministrados os seguintes 
adestramentos: utilização da equipagem básica; 

Componente de Combate 
Terrestre (CCT)

armamento não letal; regulagem do armamento e 
ergonomia; tiro de combate; tiro instintivo; liderança; 
primeiros socorros; combate a incêndio; comunica-
ções; noções do idioma creole; uso do GPS e orien-
tação; uso gradual da força; equipamento de visão 
noturna; e condução de viaturas leves 4x4.

Após os ensinamentos adquiridos de forma indi-
vidual, inicia-se a etapa de adestramento coletivo, 
onde cada militar busca aplicar tudo aquilo que 
aprendeu no contexto do emprego de sua fração ou 
pequena fração. O importante dessa etapa é o en-
riquecimento do espírito de equipe e a correção de 
procedimentos para não comprometer a segurança 
do grupo. Nesta etapa são realizados os seguintes 
adestramentos: Regras de Engajamento (teoria e si-
mulação); Inteligência Operacional; condução básica 
de patrulha; patrulha urbana, diurna e noturna; ope-
ração de cerco e vasculhamento; escolta de comboio 
e de autoridades; patrulha mecanizada, motorizada 
e a pé; operação de ajuda humanitária; segurança 
de autoridade; segurança de instalações; checkpoint/ 
staticpoint; controle de distúrbio; e ponto forte.

Para a condução de todas as instruções são utiliza-
das as pistas dos Batalhões de Infantaria de Fuzilei-
ros Navais para os adestramentos de tiro de combate 
urbano, entrada em compartimento e combate em 
área urbana; o Centro de Idiomas do ComDivAnf; o 
complexo de pistas do Centro de Avaliação da Ilha 
da Marambaia (CADIM), cujos simuladores de tiro 
de combate contribuem com o desenvolvimento 
técnico e tático dos militares; e a pista de combate 
urbano do Centro de Formação e Aperfeiçoamento 
de Praças da Polícia Militar do RJ. 

Durante o AdestBtlProt, ao longo da etapa de 
oficinas a cargo do ComDivAnf, todas as instruções 

das duas etapas anteriores são novamente revisadas 
por uma selecionada equipe de instrutores. Os even-
tos criados dentro de uma realidade próxima a que 
será vivenciada visam a retirar o Fuzileiro Naval do 
mundo da imaginação. Em uma Operação de Paz, 
em especial para o atual perfil da missão no Haiti, 
avultam de importância as instruções sobre Regras 
de Engajamento e uso gradual da força. Ao término 
do AdestBtlProt, então, tem início um tema tático, 
conduzido pelo ComFFE, o qual avalia a prontifica-
ção do GptOpFuzNav. 

Componente de Apoio 
de Serviço ao Combate 
(CASC)

O primeiro desafio da preparação do CASC, com 
certeza, é transformar um grupo altamente heterogê-
neo em uma equipe sólida e coesa. Diferentemente 
do CCT, cuja maioria dos militares é oriunda de um 
mesmo Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, os 
que compõem o CASC são provenientes de diversas 
Organizações Militares da MB, dentre elas as Bases de 
Fuzileiros Navais e as Unidades da Tropa de Reforço.

Seguindo os rumos balizados na NORFORESQ 70-01A, 
durante a primeira etapa, a da preparação individual, 
são conduzidos adestramentos e cursos específicos 
relacionados às funções dos diversos destacamentos 
do CASC, tais como refrigeração, manutenção de ge-
radores, equipamentos de osmose reversa, operação 
de empilhadeiras, borracharia e outros necessários à 
operação e manutenção de equipamentos emprega-
dos na missão. Os militares do CASC são destacados 
em diversas OM, dentre elas destacam-se o Batalhão 
de Engenharia de Fuzileiros Navais e o Batalhão Lo-
gístico de Fuzileiros Navais, com intuito de aprimorar 
suas capacidades específicas e colocar em prática os 
conhecimentos adquiridos, além de realizarem cursos 
em empresas credenciadas.

Durante a segunda etapa, os esforços são concen-
trados na preparação coletiva, com o propósito de pa-
dronizar condutas e relembrar procedimentos básicos, 
uma vez que os militares do CASC poderão constituir 
a Reserva do Grupamento Operativo, caso necessário. 
Juntamente aos demais militares do Contingente, esses 
adestramentos coletivos possibilitam o início de um 
trabalho em equipe, no qual os militares passam gradu-
almente a se conhecer e a se integrar, além de permitir 
a padronização de procedimentos operativos. Cabe 
ressaltar que os Oficiais do CASC também realizam 
os Estágios de Comandante de Subunidades e Frações 
ministrados no CCOPAB. 

Na terceira etapa, conduzida em Itaóca-ES duran-
te o AdestBtlProt, cada militar tem a oportunidade 
de passar por situações reais e simuladas, colocando 
em prática, antes da avaliação final, todos os proce-
dimentos anteriormente aprendidos na teoria. 

Já na quarta etapa, caracterizada pelo tema tático 
realizado durante o mesmo exercício, os integrantes 
do CASC são testados ao extremo de suas capacida-
des, pois, além de prestar todo o apoio de serviço 
ao combate, necessitam montar, operar e manter 
uma estrutura semelhante à da Base de Fuzileiros 
Navais no Haiti - Acadêmica Rachel de Queiroz. 
Este complexo e desgastante exercício possibilita que 
todos os militares do Contingente vivenciem, ante-
cipadamente, a futura realidade a ser encontrada, 
bem como corrijam certos detalhes. Por se tratar de 
um exercício prático, contribui sobremaneira para 
consolidar a confiança e o espírito de equipe. 

Conclusão
O processo de preparação dos GptOpFuzNav 

que cumprem missão no Haiti é o resultado de um 
longo processo de amadurecimento e consolidação 
de conhecimentos adquiridos durante décadas no 
âmbito do CFN, hoje materializados em normas no 
âmbito da FFE. Ao se completar o ciclo de adestra-
mento previsto nessas normas, com a condução de 
diversas atividades teóricas e práticas, em especial as 
oficinas e o tema tático conduzidos durante o exer-
cício AdestBtlProt, alcançamos um nível de preparo 
extremamente satisfatório, proporcionando elevado 
grau de confiabilidade e a oportunidade de ser com-
posta uma equipe altamente integrada e coesa. 

Com o aumento da participação do Brasil em 
missões de paz, cresce de importância a existência de 
um processo de preparo consistente e flexível, dada 
a necessidade de operar além dos oceanos, exigindo 
grande capacidade expedicionária e de atuação inde-
pendente. Este aspecto demanda um suporte logísti-
co altamente qualificado, o que vem sendo buscado 
pelos nossos adestramentos multidisciplinares, em 
constante aprimoramento, e pela experiência pro-
porcionada pela manutenção de uma Base própria 
ao longo desses dez anos da MINUSTAH, além de 
total sincronismo com o setor de material do CFN.

Por fim, temos a convicção de que GptOpFuzNav 
bem treinados, equipados e com alto índice de de-
sempenho em Operações de Paz são extremamente 
positivos para o Brasil, haja vista que conferem 
credibilidade ao país junto à ONU e à comunidade 
internacional.  
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Do Zero ao Máximo: 
o Primeiro Contingente Brasileiro no Haiti
Contra-Almirante (FN) Paulo Martino Zuccaro
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A Missão das Nações Unidas para a Estabilização 
do Haiti, a famosa MINUSTAH, teve origem em uma 
séria crise político-institucional que atingiu o país em 
2004 e que, dentre outros desdobramentos, incluiu 
o exílio do então Presidente Jean Bertrand Aristide, 
em 29 de fevereiro daquele ano. A situação era grave 
o suficiente para motivar o Conselho de Segurança 
das Nações Unidas a autorizar, inicialmente, o envio 
de uma força multinacional àquela nação caribenha 
para impor a paz e, posteriormente, o estabeleci-
mento da referida missão, uma típica Operação de 
Manutenção da Paz, em sua versão mais robusta. 

Introdução

A presença de tropas estrangeiras no Haiti para 
evitar desastres humanitários tem sido muito fre-
quente. Não é incomum identificarmos trajetórias 
de independência conturbadas e mesmo violentas 
em alguns países. Mas processos históricos como 
o haitiano, em que se alternaram muitas crises e 
conflitos internos com escassos interregnos de paz 
relativamente duradoura, já são mais raros.

Isto tem desembocado em seguidas operações 
militares no país, em diversas modalidades, desde 
ações unilaterais por parte dos Estados Unidos da 
América, por encontrar-se o Haiti em sua zona de 
interesse estratégico imediato, com ênfase ampliada 
pela abertura do Canal do Panamá, até Operações 
de Paz sob a égide da Organização das Nações 
Unidas (ONU). Somente no período compreendido 
entre 1857 e 1913, os US Marines, os Fuzileiros Na-
vais Norte-americanos, desembarcaram 19 vezes 
no país. Em 1915, um novo desembarque levou à 
sua permanência no Haiti até 1934. Durante parte 
desse período, o Comando da Gendarmerie D'Haiti 

O Presidente Aristide deixa o Haiti.

foi exercido por um Oficial Superior do United States 
Marine Corps (USMC).

Passam-se os anos e, de 1956 a 1986, tem-se a era 
"Doc", inicialmente com François "Papa Doc" Duvalier 
e posteriormente com seu filho Jean Claude-Claude 
"Baby Doc" Duvalier. 

A recorrente instabilidade do país desde então 
terminou por originar uma série de missões de manu-
tenção da paz sob a égide da ONU entre 1993 e 2000: 
United Nations Mission in Haiti – UNMIH; United Na-
tions Support Mission in Haiti – UNSMIH; United Na-
tions Transition Mission in Haiti – UNTMIH; e United 
Nations Civilian Police Mission in Haiti – MIPONUH. 
Também nessa fase ocorreu, entre setembro de 1994 e 
março de 1995, a Operação UPHOLD DEMOCRACY, 
conduzida por uma força multinacional composta por 
tropas de 27 países e liderada pelos Estados Unidos 
da América, que, coordenadamente com sanções e 
ações diplomáticas, colocou de volta na Presidência 
do País Jean Bertrand Aristide, em sua primeira 
passagem pelo cargo, de onde foi retirado por um 
golpe de estado em 1991. Sim, o mesmo Aristide que 
esteve no centro da crise que resultou na criação da 
MINUSTAH em 2004.

A sequência de missões de paz no país justifica 
o temor, por parte de muitos, de que a MINUSTAH 
não alcance integralmente seus objetivos e que a ela 
se seguirão outras e outras. Não obstante, também há 
uma percepção de que a MINUSTAH foi bem mais 
além do que suas antecessoras em vários campos, 
especialmente no militar e no político-institucional. 
Assim, é igualmente justificável algum otimismo em 
torno do sucesso da missão em todos os planos, para 
o bem maior da Nação apoiada.

Não há intenção, por parte deste autor, de fazer 
uma descrição detalhada da evolução histórica hai-
tiana ou das operações anteriores, menos ainda de 
conduzir qualquer tipo de análise a seu respeito, já 
que o presente artigo objetiva, em síntese, compartilhar 
algum conhecimento acerca das principais ações e 
decisões levadas a cabo para a preparação e a atuação 
do  Primeiro Contingente Brasileiro na MINUSTAH, 
aventurando-se, por vezes, a abordar alguns aspectos 
observados nos tempos subsequentes, tudo para, ao 
final, oferecer ao leitor a oportunidade de refletir so-
bre algumas possíveis lições aprendidas, inexistindo, 
tampouco, a pretensão de que elas esgotem o rol de 
ensinamentos passíveis de identificação.

Por oportuno, este autor recomenda a leitura 
da edição nº 23 da Revista O Anfíbio, editada em 
2004 e parcialmente dedicada à nossa participação 
na MINUSTAH e nas demais ações militares reali-
zadas no Haiti naquele espetacular ano operativo, 
com diversas matérias a ele relacionadas. No artigo 

"O Pouso do Albatroz", elaborado sob coordenação 
do Capitão de Mar e Guerra (FN) Marco Antonio 
Nepomuceno da Costa, primeiro Comandante do 
Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais 
(GptOpFuzNav) Haiti, é possível identificar a efi-
cácia do modelo de Força de Emprego Rápido (FER) 
como resposta a situações de emprego imediato 
de GptOpFuzNav, bem como o acerto da decisão 
de criar-se o Comando da Tropa de Desembarque. 
Ambos foram determinantes no sucesso auferido em 
nossa presença naquela missão desde seus primeiros 
instantes. Aliás, de forma muito especial em seu 
desencadeamento.

O Planejamento e a Preparação
Realizar o planejamento para desdobrar o pri-

meiro Contingente da MINUSTAH e iniciar suas 
operações não foi tarefa simples. O Brasil vem par-
ticipando de operações de paz sob a égide da ONU 
com relativa assiduidade, mas algumas caracterís-
ticas da nova missão deram-lhe contornos inéditos. 
Em primeiro lugar, visualizou-se que, ao Brasil, 
estaria reservado um protagonismo talvez inédito. 
Ademais, previu-se um efetivo inicial de razoável 
porte, da ordem de 1.200 militares, algo que não 
vivenciávamos desde nossa participação na Força 
Interamericana de Paz (FIP) na República Domini-

cana nos anos de 1965-66, em que a Força Armada 
Interamericana do Brasil (FAIBRÁS) ostentou, dentre 
muitas outras semelhanças com esta nova passagem 
pela Ilha Espanhola um efetivo de 1.150 militares1.

Cabe a ressalva de que o Brasil também teve uma 
participação numericamente vultosa na Terceira Mis-
são de Verificação das Nações Unidas em Angola, a 
UNAVEM III, ao redor de 1.000 militares por contin-
gente, mas jamais, no entender deste autor, chegou a 
exercer a liderança da missão, seja no plano formal, 
seja no plano factual. No concernente à Marinha do 
Brasil, a inexistência de um Grupamento Operativo 
de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav), ente funda-
mental hoje consolidado em nossa doutrina, diluiu 
e tornou ainda mais difusas nossas contribuições 
àquela missão, além de outros óbices operativos e 
administrativos identificados.

Outra peculiaridade marcante foi o fato de que, 
no Haiti, estaríamos "abrindo" uma missão, com 
todas as implicações decorrentes, especialmente no 
campo logístico. Outros países também iniciavam 
suas avaliações acerca da conveniência, ou não, de 
participarem da MINUSTAH, em caso de resposta 
positiva, com que envergadura o fariam. O Brasil 
estava dois passos adiante, pois a decisão de aceitar 
o convite para uma participação destacada no Haiti e 
o vulto da força a ser empregada já haviam sido defi-
nidos, faltando apenas o aval do Congresso Nacional, 
alcançado em um hiato temporal relativamente curto.

1 - Na já mencionada Revista “O Anfíbio” nº23, ano XXIV, pág. 43, também pode ser encontrado o artigo "A Participação da Marinha do 
Brasil na Força Interamericana de Paz (FIP) na República Dominicana (1965-1966)", de autoria do Capitão de Mar e Guerra (FN) Jaime 
Florencio de Assis Filho, que aborda em detalhe a contribuição do CFN para aquela missão e permite, ao leitor, identificar suas diversas 
semelhanças com a MINUSTAH.

A Operação Albatroz, um 
exercício de ativação da 

Força de Fuzileiros da 
Esquadra, muito 
contribuiu para a 

constituição do primeiro 
GptOpFuzNav-Haiti.
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Ademais, sabíamos que estávamos embarcando, 
literalmente, para uma Operação de Manutenção da 
Paz do tipo "robusta", expressão muito empregada 
à época para designar operações em que todo o 
conjunto de fatores condicionantes indicaria uma 
propensão maior ao uso da força contra ameaças 
concretas, requerendo-se, para tal, as correspon-
dentes autoridade, postura e disponibilidade 
bélica. Como será possível verificar mais adiante, 
a consciência acerca desse contexto e a adequada 
preparação do contingente frente a ele, mormente 
pelo GptOpFuzNav, foi vital para o sucesso ini-
cial da missão e, decerto, representou ponderável 
contributo ao êxito logrado em todo o seu curso, 
até mesmo porque um revés logo em seu começo 
poderia comprometer irremediavelmente sua cre-
dibilidade e servir de estímulo às forças oponentes.

Prosseguindo, também havia que ser considerada 
a presença, em território haitiano, da Multinational 
Interim Force - Haiti, a MIF-H, a supramencionada 
força multinacional, liderada pelos Estados Unidos da 
América, com participações expressivas do Canadá, 
do Chile e da França. Resumidamente, a MIF-H tinha 
como núcleo uma Marine Expeditionary Unit (MEU) do 
USMC, que tem sua equivalência, em nossa doutrina, 
na Unidade Anfíbia (UAnf), à qual se agregaram efe-
tivos dos referidos países contribuintes. Seu Coman-
dante era o Brigadier General USMC Ronald Coleman.

Indubitavelmente, a atuação da MIF-H, que pode 
ser considerada um bom exemplo do conceito de 
Operação de Imposição da Paz, facilitou, em muito, 
o início das ações da MINUSTAH. A propósito, em-
bora formalmente classificada como uma Operação 
de Manutenção da Paz, a MINUSTAH manteve, 
em muitos momentos dos primeiros tempos no 
Haiti, vários aspectos do modus operandi da MIF-H, 
justamente em observância ao paradigma das su-
pracitadas "operações de paz robustas", atualmente 
entendidas como “multidimensionais”.

No plano logístico, a atuação da MIF-H representou 
contribuição mais discreta, limitada ao fornecimento de 
um bom volume de dados relevantes, mas nenhuma 
estrutura logística foi deixada em funcionamento.

Neste segmento de nossa preparação, foi possível 
observar uma forte dissonância entre os funcionários 
da Organização das Nações Unidas (ONU), que 
vieram ao Brasil para apoiar nosso planejamento, e 
seus interlocutores locais. Nossos visitantes sempre 
insistiram, com razão, que não poderiam oferecer, 
inicialmente, as instalações e os demais apoios lo-
gísticos típicos de uma operação de manutenção da 
paz. Havia um claro compromisso em erigir essas 
estruturas o mais rápido possível, mas o contingente 
deveria estar preparado para, ademais de ostentar 

autonomia logística, aderir ao conceito de “Flat Green”, 
ou seja, construir suas bases da melhor forma possível 
a partir da cessão de um terreno descampado, normal-
mente desprovido de instalações fixas utilizáveis.

O entendimento do conceito e sua aceitação ocor-
reram de forma paulatina no Brasil, sendo possível 
afirmar que se deram em melhores condições no 
GptOpFuzNav, o que deve ser visto com naturali-
dade, em face dos atributos de prontidão operativa e 
capacidade expedicionária cultivados e consolidados 
no Corpo de Fuzileiros Navais.

Ainda neste diapasão, a filosofia Bottom-Up ("de 
baixo para cima") adotada no planejamento logístico do 
GptOpFuzNav mostrou-se acertada. Resumidamente, 
cada área funcional do Grupamento e praticamente 
cada militar do Componente de Apoio de Serviços ao 
Combate (CASC) puderam solicitar os meios e apoios 
necessários ao exercício de suas funções. Assim, poucas 
foram as lacunas deixadas e, no início da missão, o dife-
rencial de operacionalidade, de desempenho logístico 
e de conforto em relação às demais tropas era muito 
acentuado. Este diferencial, naturalmente, foi sendo 
atenuado nos contingentes subsequentes.

Também precedendo a MINUSTAH, atuou em 
território haitiano um pequeno GptOpFuzNav bra-
sileiro, nucleado em torno de efetivos da Companhia 
de Polícia do Batalhão Naval e comandado pelo en-
tão Capitão-Tenente (FN) Stewart da Paixão Gomes. 
Em 27 de fevereiro, o Grupamento Operativo foi 
enviado ao Haiti em aeronave C-130 Hércules, da 
Força Aérea Brasileira, para realizar a evacuação da 
representação diplomática brasileira, o que ocorreu 
com pleno êxito, tendo o Embaixador Armando Vi-
tor Boisson Cardoso preferido permanecer no Haiti. 
Antes da chegada da MINUSTAH, esse Grupamen-
to Operativo já havia sido desativado, sendo que 
parte de seu efetivo foi reorganizado para constituir 
o primeiro Destacamento de Segurança da Embai-
xada do Brasil no Haiti. Esse Destacamento, além 
de cumprir com brilhantismo sua missão principal, 
apoiou equipes de reconhecimento dos Ministérios 
da Defesa e das Relações Exteriores, bem como 
constituiu inestimável fonte de informações para a 
Brigada Brasileira, antes mesmo de seu desdobra-
mento na Área de Operações.

Enfim, era chegado o momento de partir. Foi 
finalmente conformada a Brigada Brasileira. Essa 
Brigada teve como seu primeiro Comandante o 
então General-de-Brigada Américo Salvador de 
Oliveira, com seu correspondente Estado-Maior 
Combinado2, do qual este autor fez parte como Ofi-
cial de Logística. Como peças de manobra estavam 
o GptOpFuzNav, comandado pelo Capitão de Mar 
e Guerra (FN) Nepomuceno, já mencionado, sendo 

seu Componente de Combate Terrestre oriundo do 3º 
Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, Batalhão 
Paissandu, e o 19º Batalhão de Infantaria de Força de 
Paz (19º BI F Paz), comandado pelo Tenente-Coronel 
de Infantaria Ezequiel Bezerra Isaias de Macedo. A 
Brigada também contava com uma Base Administra-
tiva, comandada pelo Coronel de Infantaria Juarez 
Tirelli Gomes dos Santos. O organograma a seguir 
representa a organização inicial da Brigada.

É interessante notar que, ao início do planejamento, 
foi aventada a possibilidade de que o GptOpFuzNav 
recebesse até duas companhias compostas por 
efetivos de outras nacionalidades, o que não é pro-
priamente comum em Operações de Manutenção 
da Paz, pois o mais natural é que cada país apre-
sente seu contingente devidamente constituído, 
com capacidade logística própria e em condições 
de ser colocado em subordinação direta ao Force 
Commander, até para que o país contribuinte possa 
auferir, em sua plenitude, os ganhos políticos inter-
nos e externos de sua participação. Não obstante, a 
possibilidade em questão era bastante verossímil e 
tinha fundamentação nos seguintes fatores:

• dada a rapidez com que se constituiu o Con-
tingente Brasileiro frente aos demais países poten-
cialmente contribuintes, com estruturas logísticas e 
de comando e controle razoavelmente organizadas 
e aptas a evoluir rapidamente, seria aceitável enqua-
drar contingentes de outros países que ainda não 
pudessem atuar de forma autônoma, mesmo que 
em caráter provisório; e

• se nas Operações de Manutenção da Paz 
não é comum a inserção de um contingente sob o 
comando de outro, embora haja registros neste sen-
tido, trata-se de situação recorrente em Operações 

2 - Quando da conformação do 1º Contingente Brasileiro para a MINUSTAH, a expressão "Estado-Maior Combinado" tinha o sentido que 
hoje encontramos no "Estado-Maior Conjunto".
3 -  A Operação de Paz na República Dominicana antecedeu a formulação e a consolidação dos conceitos que levaram à diferenciação en-
tre Operações de Manutenção e de Imposição da Paz. Contudo, à luz dos relatos históricos, pode-se afirmar que a referida missão guarda 
maior afinidade com as Operações de Imposição da Paz.
4 - É interessante notar que esse efetivo se conservou ao longo de toda a missão, com exceção do acréscimo autorizado após o terremoto 
de 2010 e da redução recentemente iniciada de todo o Contingente Militar da MINUSTAH.

de Imposição da Paz, sendo a MIF-H, conforme já 
apresentado, um exemplo direto e recente de tal 
relação de comando; a própria organização adotada 
na missão de paz na República Dominicana também 
contemplou semelhante situação, já que o Brasil 
exerceu cumulativamente os comandos da Brigada 
Latino-americana e da FAIBRÁS3.

Ao final, tal possibilidade não se materializou 
naquele momento. Entretanto, anos mais tarde, o 
Batalhão Brasileiro da MINUSTAH, notoriamente 
conhecido como BRABATT Brazilian Battalion, suce-
dâneo da Brigada Brasileira, veio a contar com um 
Pelotão do Canadá e outro do Paraguai.

Esta particularidade também explica, em grande 
medida, a razão pela qual o GptOpFuzNav, mesmo 
com um efetivo acordado em aproximadamente 
230 Fuzileiros Navais4, teria um Componente de 
Combate Terrestre inicialmente nucleado em um 
Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais a uma 
Companhia de Fuzileiros Navais e um Componente 
de Comando típico de uma UAnf, valendo-se, para 
tanto, do Comando da Tropa de Desembarque, com 
seu Comandante, um Capitão de Mar e Guerra (FN), 
e seu Estado-Maior.

A Chegada: Assumindo a 
Autoridade e a Responsabilidade 
Exercidas pela MIF-H

Na ensolarada manhã de 1º de junho de 2004, 
quatro aeronaves C-130 Hércules da Força Aérea 
Brasileira (FAB) pousaram em Porto Príncipe trans-
portando o 1º Escalão da Brigada Brasileira. Este 
movimento foi precedido por um Destacamento 
Precursor, também conduzido por quatro aero-
naves de mesmo tipo, três dias antes. Essas viagens 
tiveram como pontos de partida as cidades do Rio 
de Janeiro e Porto Alegre, sendo que o 1º Escalão, 
durante sua escala em Brasília-DF, participou de 
uma cerimônia na Base Aérea de Brasília, na qual 
o Comandante da Brigada recebeu das mãos do 
então Presidente da República, Luís Inácio Lula da 
Silva, o primeiro Pavilhão Nacional que tremulou 
em solo haitiano sob os auspícios da MINUSTAH.
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Em 1º de Junho de 2004, 
o Pavilhão Brasileiro é 
acolhido em solo 
Haitiano.

O grupo saiu diretamente do Aeroporto Inter-
nacional Toussaint Louverture para a Academia da 
Polícia Nacional Haitiana (PNH), onde foi condu-
zida a cerimônia de Transferência de Autoridade 
(Transfer of Authority - TOA), passada do Comandante 
da MIF-H, o General Coleman, já citado, para o então 
General-de-Divisão do Exército Brasileiro Augusto 
Heleno Ribeiro Pereira, o primeiro Force Commander 
da MINUSTAH.

A responsabilidade definitiva (Transfer of 
Responsibility - TOR) somente foi passada à MINUSTAH 
24 dias depois, em 25 de junho. Naquele ínterim, foram 
conduzidas reuniões, reconhecimentos e patrulhas 
envolvendo os militares das duas Forças, certamente 
muito esclarecedoras para o período que nos aguar-
dava logo à frente, após a retirada da  MIF-H. A 
propósito, sempre foi prioridade transmitir, ao povo 
haitiano e às potenciais ameaças à nossa missão, a 
percepção de que teríamos capacidade de manter 

No mesmo dia, a Transferência 
de Autoridade da MIF-H para 
a MINUSTAH.

Primeira formatura do 
1ª Escalão da Brigada 
Brasileira da 
MINUSTAH.

o controle da situação e mesmo melhorar as condi-
ções de segurança deixadas pela MIF-H, o que foi 
realmente alcançado com o tempo, não sem alguns 
questionamentos e desafios. Os primeiros ficaram 
por conta de segmentos das forças políticas e da 
imprensa, tanto em nível local quanto internacional, 
e os últimos por grupos armados que se opunham à 
presença da MINUSTAH, em alguns casos por fide-
lidade ao ex-presidente Jean Bertrand Aristide, em 
outros por verem seu espaço de atuação criminosa 
reduzido.

Também foi muito marcante a chegada do Grupo-Tarefa 
(GT) 705.2, comandado pelo então Contra-Almirante 
Eduardo Monteiro Lopes e composto pelos seguintes 
meios navais: Navio de Desembarque Doca CEARÁ 
(G-30), Navio de Desembarque de Carros de Combate 
MATTOSO MAIA (G-28), Fragata RADEMAKER (F-
49) e Navio Tanque ALMIRANTE GASTÃO MOTTA 
(G-23).  O GT 705.2 transportou a maior parte do ma-
terial inicial da Brigada Brasileira e uma pequena par-
te de seu pessoal. O restante do pessoal e do material 
foi transportado por outros voos da FAB, bem como 
por meios aéreos e marítimos comerciais contratados 
pela ONU. A chegada dos navios foi observada com 
grande atenção no Haiti e também em alguma medida 
pela mídia de outros países. Inquestionavelmente, 
representou demonstração de capacidade militar 
por parte do Brasil, com o correspondente quinhão 
de prestígio internacional.

NDCC MATTOSO MAIA 
prepara-se para atracar em 

Porto Príncipe.

NDD CEARÁ desembarcando 
viaturas do GptOpFuzNav

Os primeiros tempos foram realmente difíceis. 
Tínhamos, de fato, razoável liberdade de ação e as 
forças em oposição demonstraram alguma relu-
tância inicial em buscar um confronto direto com a 
MINUSTAH. Neste sentido, a postura da tropa bra-
sileira, de busca de aproximação ao povo haitiano, 
aportou considerável contribuição, essencialmente 
proporcionando à MINUSTAH o tempo requerido 
para consolidar-se e expandir-se na Área de Ope-
rações, facilitando, neste diapasão, a chegada e o 
desdobramento dos novos contingentes. Isto tudo 
sem jamais abrirmos mão do direito irrenunciável e 
universalmente aceito de autodefesa5.

Enquanto este processo de crescimento da ca-
pacidade operacional transcorria conforme a ONU 
lograva arregimentar mais países contribuintes com 
tropas, tínhamos um país inteiro a apoiar, de Norte 
a Sul, se bem que um contingente chileno, oriundo 
da participação desse País Amigo na MIF-H, perma-
neceu por algum tempo em Porto Príncipe e logo em 
seguida se dirigiu ao Norte do país, para a localida-
de de Cap Haitien6. O Canadá também prosseguiu 

Os Primeiros Tempos: Todo um 
País a Entender e Ajudar

5 - Pouco a pouco, a MINUSTAH foi alterando sua forma de proceder, ao tempo em que foram sendo introduzidas crescentes restrições ao 
uso da força, o que, na opinião deste autor, constitui indicador do sucesso da missão. Óbvio está que, se após mais de dez anos de missão, 
ainda necessitássemos de usar a força de modo mais amplo e menos pontual, claramente poderíamos inferir que pouco ou nenhum progresso 
teria sido alcançado, que as instituições não teriam se fortalecido, que as liberdades individuais ainda estariam fora das vistas daquela sofrida 
população e que o estado de direito seria somente um conceito deletério, sem possibilidade de materialização para um povo que havia se 
acostumado com a autoridade emanada exclusivamente da força das armas.
6 - Não é possível a este autor afirmar se os militares chilenos que compuseram a MIF-H foram exatamente os mesmos que se dirigiram a 
Cap Haitien, ou em que ritmo foram substituídos por novos efetivos. Cumpre simplesmente afirmar que, para um observador externo, foram 
operações praticamente continuadas.
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participando da MINUSTAH, embora de forma mais 
discreta, priorizando o Componente Policial e ocu-
pando cargos no Estado-Maior do Force Commander.

O desdobramento inicial da MINUSTAH pode, 
no entender deste autor, ser considerado um bom 
exemplo do conceito de "centro de gravidade", pois 
logo se alcançou a percepção de que da capital Porto 
Príncipe emanam todas as principais energias que 
determinam as ações e evoluções daquela socieda-
de e que, se alguma contraposição viesse a surgir, 
isto aconteceria no Norte do país. A história do 
Haiti assim o demonstra e a crise que antecedeu e 
ensejou as atuações da MIF-H e da MINUSTAH foi 
mais um desses muitos episódios. Some-se a essa 
constatação o fato de que um considerável grupo 
de ex-militares das dissolvidas Forças Armadas 
do Haiti havia se concentrado no planalto central 
haitiano, notadamente na localidade de Hinche e 
suas cercanias, têm-se, então os principais setores a 
serem inicialmente guarnecidos e controlados pela 
MINUSTAH, e assim foi feito.

O Comandante da Brigada, 
seu Estado-Maior e 

Comandantes Subordinados 
em seu primeiro Posto de 
Comando em um galpão 

abandonado no Aeroporto.

Na crise de 2004, 
como em muitas 

outras desde a inde-
pendência haitiana, os 
movimentos contra os 

governantes ganham 
força no Norte antes 

de rumarem em di-
reção à capital.

Na capital, algumas estruturas críticas foram o 
alvo das preocupações iniciais, como, por exemplo, 
o Palácio Nacional, inclusive tendo sido explicita-
mente imposta a tarefa de protegê-lo. Também foram 
priorizados os terminais de petróleo em Carrefour, o 
Aeroporto Internacional, o Porto, a Área Industrial 
de SONAPI, as principais vias urbanas e as rotas que 
ligavam a cidade ao restante do país pelo Norte, pelo 
Oeste e pelo Sul, bem como a que, com poucos quilô-
metros de extensão, demandava pelo Leste a fronteira 
com a República Dominicana, na região de Malpasse.

No início, essas foram as prioridades para a 
MINUSTAH, pois eram consideradas vitais para o 
estabelecimento da estabilidade política, mesmo que 
em bases mínimas, e para a reconstrução de alguma 
percepção de normalidade, com destaque para a re-
cuperação da capacidade de circulação de pessoas, 
veículos e bens em condições de razoável segurança. 
Para quem percorre Porto Príncipe na atualidade, 
pode parecer que, à parte do trânsito cronicamente 
confuso da capital, não haveria maiores problemas 
para tal circulação. Mas os que estiveram no Pri-
meiro Contingente e guardaram em suas mentes 
as imagens da noite haitiana de então, patrulhando 
ruas atulhadas de pilhas de lixo propositalmente in-
cendiadas, única fonte de luz normalmente presente, 
deparando-se, eventualmente, com cadáveres evisce-
rados servindo de alimento para animais de diversas 
espécies, sabem que essa percepção de normalidade 
somente foi recuperada com esforço e perseverança.

Mas logo restaria evidente que as principais 
operações teriam que ser levadas a cabo nas áreas 
sob controle das principais resistências ao Governo 

Haiti, 2004 - a barbárie remanesceu por 
algum tempo até que a MINUSTAH 

restaurasse o patamar civilizatório mínimo.

legalmente constituído e, consequentemente, à atu-
ação da MINUSTAH: Belair e Cité Soleil, nomes que 
passaram a frequentar, quase que ininterruptamente, 
os relatórios de operações da Brigada e do BRABATT, 
durante anos a fio.

As Primeiras Bases e os 
Desafios Logísticos da Abertura 
de uma Missão

O visitante que hoje adentra a qualquer uma das 
bases dos diversos contingentes que compõem a 
MINUSTAH, especialmente o brasileiro, e observa 
instalações muito bem cuidadas, tanto em termos 
de infraestrutura logística quanto em termos de 
conforto para a tropa, talvez tenha alguma difi-
culdade para visualizar as agruras dos primeiros 
tempos da missão. Conforme já comentado, os pla-
nejadores da ONU, que tanto insistiram no conceito 
de "Flat Green" para o início do desdobramento 
dos contingentes, estavam, simplesmente, sendo 
coerentes com aquilo que encontramos na Área de 
Operações: condições de saúde e higiene absoluta-
mente precárias, capacidade local de prestação de 
serviços essenciais e de manutenção muito redu-
zida e pouquíssima disponibilidade de instalações 
permanentes a serem cedidas para a missão, dentre 
muitas outras dificuldades.

As primeiras bases ocupadas foram:
• no Aeroporto Internacional Toussaint Lou-

verture: algumas instalações abandonadas foram 
ocupadas pelo Comando da Brigada Brasileira, pelo 
GptOpFuzNav, pelo 19º BI F Paz (-) e pela Base Ad-
ministrativa; a partir desta base eram desencadeadas 
as ações para exercer o controle sobre o setor Norte 
de Porto de Príncipe, seus acessos Norte e Leste e, 
naturalmente, o próprio Aeroporto, instalação ab-
solutamente vital para o País e para a MINUSTAH, 
sob qualquer ponto de vista;

• no Palácio Nacional: foi colocada uma Com-
panhia do 19º BI Paz, com a tarefa de proteger o 
Presidente do Haiti e o próprio palácio, em vista do 
elevado simbolismo que detinha, bem como patru-
lhar suas cercanias e a região central da cidade;

• na Base de Killick, pertencente à modesta 
Guarda Costeira do Haiti: serviu de sede para outra 
Companhia do 19º BI F Paz, a partir da qual deveria 
exercer o controle sobre a região de Carrefour, a região 
Sul de Porto Príncipe e suas saídas Sul e Oeste; e

• na cidade de Hinche: localizada no platô 
central haitiano, a aproximadamente 115 km ao 
Norte de Porto Príncipe e com sua ligação terrestre 
à capital praticamente interrompida, foi desdobrado 
um Pelotão de Fuzileiros do 19º BI F Paz.

Aproximadamente na metade do período do 
Primeiro Contingente, fomos autorizados a ocupar 
o campus da Universidade de Tabarre, que se encon-
trava com as atividades acadêmicas interrompidas já 
havia algum tempo. Por ali também havia passado a 
MIF-H. Para lá se dirigiu a maior parte dos efetivos 
da Brigada, permanecendo no Aeroporto apenas o 
GptOpFuzNav. Por que seria? Logo veremos...

Um ambiente operacional realmente desafiador.



O ANFÍBIO • 2015    3736   O ANFÍBIO • 2015  

Base do GptOpFuzNav no Aeroporto.

Uma Cia do 19º BI FPaz foi instalada 
em um dos Anexos do Palácio Nacional 
(Edificação de três pavimentos próxima 

à torre metálica mais alta).

As instalações da Guarda Costeira 
do Haiti serviram de base para a
atuação na região de Carrefour.

Um Pelotão da Brigada foi lançado 
em Hinche, ocupando instalações de 
uma delegacia policial abandonada.

O apoio logístico ao Pelotão de 
Hinche era totalmente dependente 

do meio aéreo.
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No início, os insumos e serviços logísticos pro-
porcionados pela ONU se limitavam a:

• água potável engarrafada;
• óleo diesel;
• banheiros químicos, com seu correspondente 

serviço de manutenção; e
• recolhimento de lixo e limpeza de fossas 

sépticas.

Esse apoio era contratado a empresas locais, que, 
além das restrições inerentes à condição de estarem 
baseadas em um país insular caribenho, também 
tiveram suas capacidades seriamente afetadas pela 
crise que ensejou a criação da MINUSTAH. Assim, 
a prestação desses serviços nem sempre ocorreu 
como esperado.

Todavia, foram apoios essenciais cuja ausência 
teria representado um incremento considerável no 
desafio logístico inicial, que já havia sido de grandes 
proporções, considerando-se as atividades realiza-
das, com destaque para nossos compromissos com:

• transporte, para a Área de Operações, de 
todo o material do contingente, incluindo  viaturas, 
armamentos, material de estacionamento, equipa-
mentos e suprimentos de saúde, sobressalentes, 
meios de comando e controle, alimentos, material 
para treinamento físico e conforto;

• reposição periódica, a partir do Brasil, dos 
suprimentos consumidos;

• desenvolvimento, conservação e aprimora-
mento contínuo das já mencionadas bases iniciais;

• apoio de saúde Nível 1 (a Unidade Médica 
Nível 2 da Argentina somente viria a ser desdo-
brada ao longo da segunda metade do período 
do Primeiro Contingente), não sendo raro o aten-
dimento de militares de outros contingentes, dos 
primeiros funcionários civis da missão e seus 
familiares, bem como de cidadãos haitianos que 
procuravam nossas unidades em situações de 
grave emergência;

• produção de refeições para toda a tropa, ini-
cialmente com rações operacionais e posteriormente 
com comida congelada e enlatada;

• produção de água não potável a partir de 
poços nas bases; e

• manutenção de todos os meios sob respon-
sabilidade do contingente.

O fornecimento de gêneros alimentícios pela ONU 
só veio a ocorrer a partir do terceiro mês da missão, e 
mesmo assim com muitas falhas nas primeiras remessas. 
A disponibilidade de ponderável reserva nesta classe 
de suprimento foi essencial para o início das operações.

Base da Brigada Brasileira na 
Universidade de Tabarre, recebida 

na segunda metade do período o 
Primeiro Contingente.

Brasil X Haiti: o Jogo da Vida de 
Muitos e o Fim de uma “Lua de Mel”

Um dos eventos mais marcantes do Primeiro 
Contingente foi a realização do jogo de futebol, que 
ficou conhecido como o "Jogo da Paz", entre a Sele-
ção Brasileira, com praticamente todos os jogadores 
brasileiros de renome internacional da época, e a 
Seleção Haitiana. No dia do jogo, também ocorreu 
a visita do então Presidente Lula, acompanhado da 
Primeira-Dama, Dona Marisa Letícia.

A obtenção das condições de segurança aceitáveis 
para um acontecimento de tal magnitude, em uma 
Área de Operações complexa e em um ambiente 
ainda muito instável resultou em grande tensão, de-
mandou um planejamento muito detalhado e exigiu 
o envolvimento da totalidade dos efetivos da Brigada 
Brasileira. Ao GptOpFuzNav, coube proporcionar a 
segurança na área do Aeroporto Internacional para o 
desembarque e o reembarque das comitivas, as escoltas 
do comboio dos jogadores e da comitiva presidencial, 
bem como a segurança no interior do Estádio Sylvio 
Cator, já próximo à saída Oeste da cidade, em direção a 
Carrefour. O 19º BI F Paz incumbiu-se da segurança da 
área do Palácio Nacional e de suas circunvizinhan-
ças, do entorno do Estádio e do guarnecimento de 
alguns outros pontos críticos. 

Os jogadores brasileiros desfilaram pelas prin-
cipais ruas da cidade em Viaturas Blindadas Sobre 
Rodas URUTU, o que trouxe uma preocupação 
adicional a todos os envolvidos: a possibilidade de 
que cidadãos haitianos, muitos deles fanáticos por 
futebol e em particular pela Seleção Brasileira, pu-
dessem ser atropelados pelas viaturas do comboio. 
Este risco realmente esteve presente. Boa parte da po-
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pulação haitiana ocupou as ruas de Porto Príncipe. O 
deslocamento foi conduzido com bastante cuidado, 
tendo o comboio avançado com velocidade mode-
rada durante todo o tempo, de forma que permitiu 
algum controle sobre a aproximação das pessoas e 
dificultou qualquer intento de cercar as viaturas.

Como sabemos, tudo transcorreu da melhor 
forma possível naquele 18 de agosto de 2004, sem 
incidentes de vulto. Um verdadeiro "gol de placa" 
da diplomacia brasileira, mas obtido mediante um 
considerável esforço militar.

Contudo, curiosamente, as hostilidades foram re-

O Jogo da Paz, um evento singular.

crudescendo a partir de então. No entender deste au-
tor, não foi o jogo em si que levou a tal agravamento 
do quadro, mas era como se algumas animosidades 
estivessem represadas aguardando um evento que 
entraria, como parece ter entrado, para a história 
do País. Todas as desavenças mantiveram-se em 
estado latente, de modo que não houvesse risco 
à concretização da partida. Uma vez realizado o 
match, era chegada a hora de "acertar as contas" e, 
por oportuno, testar a capacidade e a determinação 
da MINUSTAH no cumprimento de sua missão.

Vale lembrar que, como na quase totalidade das 
Operações de Manutenção da Paz contemporâne-
as, os princípios fundamentais de Imparcialidade, 
Consentimento e Uso Mínimo da Força acabam 
cedendo espaço a uma demanda de ordem superior: 
a prevalência dos direitos humanos, especialmente a 
proteção de civis inocentes. Quiçá não exista melhor 
demonstração deste fato que o próprio Mandato 
sobre o qual foi estabelecida a MINUSTAH, por 
meio da Resolução nº 1.542/20047 , em que foram 
estipuladas as três grandes áreas de atuação da mis-
são: ambiente seguro e estável (segurança), processo 

político e direitos humanos. Em todas, sobressaía o 
integral apoio ao Governo Transitório, para a total 
contrariedade das forças políticas a ele opostas, 
notadamente aquelas direta ou indiretamente vin-
culadas ao ex-presidente Aristide. Isto sem olvidar-
-nos da criminalidade haitiana, que até então vinha 
desfrutando das severas limitações da PNH à época.

Ainda assim, o "Jogo da Paz" ofereceu ao Contin-
gente Brasileiro um precioso tempo para consolidar 
seu aprestamento, sua organização, seu conhecimen-
to acerca da Área de Operações e sua aproximação à 
população local, além de ter constituído uma exce-
lente oportunidade de melhor conhecer e entrosar-se 
com as autoridades haitianas.

O fato é que tiveram início os grandes enfren-
tamentos, que perduraram por vários anos até 
que um novo, mais elevado e alvissareiro patamar 
político-institucional fosse alcançado pelo país. A 
nova conjuntura vem se mantendo de forma con-
sistente, para orgulho de todos os participantes dos 
vinte e dois contingentes da MINUSTAH e de todos 
os nossos compatriotas suficientemente informados 
para compreender a importância da contribuição 
brasileira a tal evolução.

7 - http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1542(2004).

Alguns enfrentamentos já haviam ocorrido desde 
o início da missão, mas, na opinião deste autor, o 
primeiro grande combate em que a Brigada Brasileira 
esteve envolvida ocorreu no dia 09 de outubro de 
2004, com a participação das duas peças de manobra 
da Brigada, o GptOpFuzNav e o 19º BI FPaz, além 
de vultoso efetivo da PNH, que, pouco a pouco, 
iniciou seu processo de renascimento como Força 
de Segurança Pública.

A ação teve lugar no bairro de Belair, próximo ao 
Palácio Nacional, tradicional reduto político de Aris-
tide. Naquela ocasião, era uma região extremamente 
insegura, sendo recorrente o ataque às patrulhas que 
percorriam o local. A Força investiu sobre a locali-
dade, adotando a consagrada técnica do "martelo e 
bigorna". No evento, não foi possível quantificar as 
baixas das forças oponentes, pois foram deixadas para 
trás. A Brigada Brasileira teve três militares feridos 
por projetis, que se recuperaram após algum tempo.

Belair foi ocupada muitas vezes depois, o mesmo 
ocorrendo em Cité Soleil, outra região fortemente 
ligada a Aristide e também covil das principais gan-

As Primeiras Grandes Operações

A primeira grande operação em 
Belair foi lançada a partir da sede da 

PNH no Departement de L’Ouest.

gues de Porto Príncipe. Assim como em Belair, as for-
ças da MINUSTAH eram quase sempre recebidas a 
tiros naquela região. Em uma ação marcante em Cité 
Soleil, o GptOpFuzNav investiu sobre a localidade 
com todo seu poder de combate, impondo perdas 
a seus oponentes, embora uma vez mais não tenha 
sido possível computá-las precisamente.

Cité Soleil - sua pacificação co-
brou patrulhas, combates, vidas e 

uma longa ocupação.

O GptOpFuzNav também realizou duas opera-
ções de resgate de não-combatentes em Cité Soleil: 
uma comitiva francesa que visitava instituições 
humanitárias no Haiti e um efetivo do pessoal de 
Saúde da Unidade Nível Médica Nível Dois da Ar-
gentina que, inadvertidamente, havia ingressado na 
localidade sem a devida proteção.

Jeanne, mais do que um belo nome 
próprio feminino

Estas ações, além do exercício do controle do 
restante da Área de Operações, praticamente repre-
sentaram as prioridades da Brigada Brasileira em 
Porto Príncipe. Praticamente, pois em 17 de setembro 
daquele ano, a porção Norte do país foi devastada 
pelo furacão Jeanne, particularmente em Gonaives, 
onde deixou mais de três mil mortos. Na cidade, já 
estava instalado o Contingente Argentino, que, afor-
tunadamente, teve perdas apenas materiais.

Desde essa fatídica data, a Brigada Brasileira 
manteve um fluxo de ajuda humanitária para a re-
gião atingida, a partir de Porto Príncipe, onde eram 
acolhidas as doações internacionais, tarefa que se es-
tendeu até praticamente o final da missão do Primeiro 
Contingente. Nessa exaustiva atividade, brilharam os 
caminhões UNIMOG do GptOpFuzNav, por algum 
tempo as únicas viaturas verdadeiramente aptas a va-
dear os extensos alagados que se formaram na região.

As viaturas UNIMOG do GptOpFuzNav 
fizeram a diferença na ajuda humanitária a 

Gonaives após a passagem do furacão Jeanne.

A combinação das atividades de patrulhamento 
de Porto Príncipe, incluindo as rotineiras escaramu-
ças em resposta às ações de nossos oponentes, com 
o prosseguimento da ajuda humanitária a Gonaives 
caracterizou o período final do Primeiro Contingen-
te. Logo estávamos recebendo nossos substitutos e 
procurando passar-lhes a maior quantidade possível 
de informações claras e precisas a respeito de nossa 
missão. A propósito, o cuidado com a substituição 

Hora de Partir: Missão Cumprida
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de contingentes vem sendo uma das marcas mais 
positivas de nossa participação na MINUSTAH. 
Isto ocorre desde 2004 em todos os níveis, tanto no 
ministerial quanto no âmbito das Forças Singulares, 
mediante viagens de inspeção, técnicas e de reconhe-
cimento, bem como por meio de videoconferências, 
de relatórios periódicos e da ampla exploração de 
outros recursos de comando e controle.

Foi, portanto, com o sentimento do dever plena-
mente cumprido e engrandecidos pessoal e profis-
sionalmente que retornamos ao convívio familiar 
e às nossas atividades regulares na Marinha. Esta 
percepção se renova com o sucesso de cada novo 
contingente, que, invariavelmente e por mais de uma 
década, vem aportando cada qual sua contribuição 
ao êxito político, humanitário e, sobretudo, militar 
da MINUSTAH.

Este autor teve a oportunidade de realizar mais seis 
visitas ao Haiti depois do término de sua jornada no 
Primeiro Contingente, antes e depois do terremoto 
de 2010, e pode asseverar que, apesar de contramar-
chas, reveses, como o imposto pelo referido sismo, 
e certa morosidade em alguns campos de ação, a 
MINUSTAH, indubitavelmente, representou e ainda 
representa um diferencial absolutamente decisivo 
na trajetória do país, ao ter impedido que a crise de 
2004 desembocasse em uma guerra civil, o que não 
faltou muito para acontecer. Também permitiu a re-
construção de um arcabouço institucional que vem 
assegurando a estabilidade política essencial que aju-
dará aquela Nação Amiga a encontrar seus próprios 
caminhos na busca de um futuro mais promissor.

Neste sentido, é lícito afirmar que o Componente 
Militar tem feito, e muito bem, a sua parte, reforçan-
do-se, por outro lado, o alerta de que a MINUSTAH 
não foi a primeira missão da ONU no Haiti. Mas 
esperemos fervorosamente que seja a última! Esta 
é uma questão que cabe precipuamente ao povo 
haitiano e a suas lideranças. As condições para que 
assim aconteça estão presentes, com a ressalva de 
que o soerguimento econômico do país ainda não 
se deu no vulto necessário.

Ao momento de concluir esta breve viagem a um 
tempo não tão remoto assim, seriam muitos os aspec-
tos a merecer lugar nesta resenha final. Correríamos 
até mesmo o risco de produzir um artigo dentro do 
artigo... Para que isto não ocorra, serão priorizados 
alguns dos muitos ensinamentos colhidos no curto, 
porém intenso período de trabalho do Primeiro 
Contingente, os quais, em sua imensa maioria, foram 
sendo confirmados e ampliados pelos demais.

Conclusão

Cabe, de imediato, a lembrança de que uma Ope-
ração de Paz Robusta ou multidimensional como a 
MINUSTAH, caracterizada pela Doutrina Básica da 
Marinha como uma Atividade de Emprego Limitado 
da Força, é, como não poderia deixar de ser, uma 
operação real e que envolve, inexoravelmente, o 
uso de armas em situação de oposição de vontades. 
Assim, muito do que se vivencia em uma missão 
desta natureza tem aplicação direta em outros tipos 
de operações de guerra.

Isto começa pelas ações e pelo exercício da lide-
rança no nível das pequenas frações. Se a condução 
de grandes manobras apoiadas pelo intenso uso 
dos sistemas de armas de maior poder de destrui-
ção não é típico das Operações de Paz, é certo, sob 
outro prisma, que nossos Oficiais Intermediários e 
Subalternos, bem como nossas Praças Graduadas, 
se viram envolvidos, ao longo destes onze anos 
de Haiti, em situações que em nada ficam a dever 
a combates ocorridos em teatros de operações do 
presente e do passado.

No plano político, o panorama altamente mati-

Fuzileiros Navais equipados e trei-
nados em nível semelhante ao das me-
lhores tropas empregadas em guerras 

do presente.

zado do contexto em que se inseriu a MINUSTAH 
serviu de valioso ensinamento, pois, desde sempre, 
como já nos alertava Clausewitz com sua célebre 
assertiva de que “a guerra é a continuação da polí-
tica por outros meios”, os atores e fatores políticos 
influenciam e mesmo determinam os acontecimentos 
no campo de batalha. Isto é assim em toda a gama 
de aplicações do poder militar, desde os conflitos 
armados tradicionais até as operações humanitárias, 
sendo que, nas de paz, costumam adquirir caráter 
crítico. Aprender a lidar, portanto, com tamanha 
influência, é altamente vantajoso e poderá fazer a 
diferença entre sucesso e fracasso em qualquer tipo 
de operação militar.

A MINUSTAH também constituiu proveitosa 
oportunidade para comprovar-se o acerto da decisão 
pela criação do Comando da Tropa de Desembar-
que, especialmente apto para conferir vivacidade ao 
processo de mobilizar-se uma FER no nível UAnf.

Trazendo o foco para o campo logístico, o des-
dobramento do Contingente Brasileiro não deixou 
de constituir um desafio de ponderável monta. As 

experiências de Angola e da República Dominicana 
não foram desperdiçadas, mas a adequada resposta 
à demanda do supracitado conceito de “Flat Green” 
exigiu qualidades expedicionárias ainda não testadas 
em passado recente e, neste quesito, o GptOpfuzNav 
saiu-se particularmente bem.

Ainda neste campo, este autor credita parte do 
sucesso logístico do GptOpFuzNav à adoção da 
filosofia de planejamento Bottom-Up, não apenas 
pela possibilidade de se prever detalhadamente 
os meios potencialmente necessários, mas também 
para justificar-se adequadamente o pleito pelos 
correspondentes recursos financeiros, o que nos foi 
rigorosamente exigido.

Neste âmbito, foi particularmente marcante a 
presença de uma Força Naval para viabilizar o início 
da missão, observada por muitos como uma demons-
tração, mesmo que moderada, de real capacidade 
militar. Assim, a disponibilidade de navios anfíbios 
tem caráter imperativo para uma Marinha com o porte 
e as aspirações da Brasileira. Registra-se, também, o 
ensinamento de que, nas Operações de Manutenção 
da Paz, a ONU costuma oferecer facilidades para 
o desdobramento dos contingentes militares e seu 
material, normalmente por meio de transporte civil 
e sem ônus para o país contribuinte. Não obstante, 
a opção de “mostrar a bandeira” mediante o empre-
go da capacidade militar nacional deve ser sempre 
considerada, ainda que combinada com a anterior, 
mesmo que isto possa representar algum incremento 
de custo financeiro, certamente compensado pelos 
ganhos intangíveis de tal decisão.

O mesmo se pode afirmar com relação à Aviação 
de Transporte, pois tem sido fundamental a contri-
buição deste segmento da Força Aérea Brasileira ao 
sustento logístico da missão. Neste ponto específico, 
o advento da aeronave EMBRAER KC-390 é promis-
sor, embora para missões de maior duração e/ou in-
tensidade quiçá sejam requeridas aeronaves de maior 
capacidade de transporte, ainda não disponíveis na 
Força. De qualquer modo, nossos GptOpFuzNav 
devem estar aptos a explorar as possibilidades ofe-
recidas por este tipo de meio.

A participação em uma Operação de Paz também 
oportuniza a comparação com as forças de outros 
países, muito valiosa para o aperfeiçoamento de 
material e de procedimentos. Até mesmo as famosas 
inspeções conduzidas pelo setor administrativo da 
ONU são de grande utilidade, com destaque para a 
Operational Readiness Inspection – ORI. Essas inspe-
ções se baseiam em conhecimentos adquiridos em 
outras operações e são fortemente influenciadas por 
experiências, em combate, de diversos países que 
possuem militares da ativa e da reserva trabalhando 



O ANFÍBIO • 2015    4342   O ANFÍBIO • 2015  

no Department of Peacekeeping Operations – DPKO da 
ONU. Ademais, também no cotidiano das opera-
ções, surgem diariamente, na conduta individual e 
coletiva exemplar do contingente, contínuas opor-
tunidades de demonstração de capacidade militar.

Se este autor tivesse que apontar, no concernente 
ao material dos GptOpFuzNav, quais meios de nosso 
acervo tiveram sua importância mais evidenciada, 
não apenas em seu contingente, mas na missão como 
um todo, certamente selecionaria três:

• as Viaturas Blindadas de Transporte de 
Pessoal Sobre Rodas, cuja ausência no primeiro 
contingente deu origem à aquisição das viaturas 
MOWAG PIRANHA III-C, um meio que tem se 
revelado extremamente útil em muitos outros tipos 
de operações;

• as equipagens individuais, até porque, con-
forme já explicado, estamos falando de um tipo de 
operação em que cresce de importância o procedi-
mento individual e a aplicação descentralizada das 
pequenas frações, com menos ênfase em grandes 
formações táticas; e

• a disponibilidade de armamentos e munições 
menos letais, incipiente no primeiro contingente e 
que foi gradativamente ampliada ao longo dos de-
mais, sem a qual torna-se inviável a adoção do uso 
progressivo da força.

Cabe, neste ponto, um convite ao prezado leitor, 
para que observe que os meios acima indicados guar-
dam entre si uma afinidade especial: sua aplicabilida-
de destacada em operações nos ambientes urbanos, o 
que, aliás, têm sido cada vez mais frequente, seja qual 
for o nível de intensidade no emprego da força militar. 
Encontramos esse tipo de ambiente nas Operações de 
Paz, nas de Garantia da Lei e da Ordem, assim como 
nos mais recentes conflitos armados de grandes pro-
porções, como, por exemplo, nas diversas operações 
recentemente ocorridas no Oriente Médio.

Mais ainda: se retrocedermos à própria Segunda 
Guerra Mundial, não é descabido afirmar que, se por 
um lado ocorreram grandes manobras em terreno 
de campo, talvez os lances mais decisivos daquele 
conflito global foram levados a cabo em cidades de 
certo porte, até porque, conforme já explicado, a 
aplicação do conceito de centro de gravidade tende 
a encaminhar as operações militares para os locais 
de onde emanam as forças políticas, econômicas e 
mesmo militares dos contendores.

Não fosse o bastante, devemos recordar que as 
operações envolvendo projeção de poder sobre 
terra, razão de ser dos Fuzileiros Navais, terminam 
por desembocar, salvo raras exceções, na conquista 
ou ocupação de portos e/ou aeroportos, estruturas 
invariavelmente associadas a aglomerações urbanas.

Portanto, também no sentido da acumulação de 
experiências em operações em área urbana, nossa pas-
sagem pela MINUSTAH tem sido bastante proveitosa.

A MINUSTAH também tem oferecido, a nossos 
contingentes, vivências muito construtivas no seg-
mento da prestação de apoio humanitário, pois, no 
caso haitiano, às vicissitudes sociais ocorridas no 
passado recente e longínquo se somaram eventos 
extremos, como, por exemplo, o próprio furacão 
Jeanne, aqui comentado, e outros episódios meteo-
rológicos importantes, já que o país está na rota de 
furacões que liga o Atlântico Central à costa oriental 
da América do Norte, passando pelo Caribe. Mas 
nada como o já mencionado destruidor terremoto 
de 2010. Deste modo, se auferiu, também, uma con-
siderável bagagem de conhecimento e prática na 

realização da assistência humanitária, desde as mais 
simples ações cívico-sociais, as conhecidas ACISO, 
fartamente preconizadas na doutrina de Assuntos 
Civis, até a capacidade de resposta a catástrofes, 
tudo isso ocorrendo no bojo de uma operação mi-
litar mais ampla. Indubitavelmente, um acervo de 
competências muito valioso.

Bem, poderíamos ainda enunciar muitos outros 
eventos e lições aprendidas, mas este autor reser-
vou, para dar os traços finais ao presente artigo, 
um episódio que talvez reflita em muito boas 
condições o que tem sido a participação brasileira 
na MINUSTAH e, mais particularmente, nosso 
GptOpFuzNav. Uma de suas atribuições princi-
pais, como Oficial de Logística da Brigada, era a 
interação com o ramo civil e administrativo da 

missão. Conforme iam chegando os contingentes 
de outros países e mesmo diante da necessidade de 
alterações no dispositivo da Brigada, novas áreas e 
instalações iam sendo mobilizadas para acomodar 
as tropas. Um belo dia, pergunto à Vice-Chefe do 
Setor Administrativo da MINUSTAH se haveria 
alguma previsão da saída do GptOpFuzNav do 
Aeroporto e recebo como resposta:

"Ao contrário. Os Fuzileiros Navais do Brasil [o 
negrito simboliza a ênfase sonora] deverão perma-
necer por algum tempo no Aeroporto, porque, se a 
situação no Haiti sair do controle, nós sabemos que 
são vocês os que podem garantir nossa retirada em 
segurança!"

 De fato, ali ficamos por alguns anos...
Adsumus! 
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Em junho de 2014, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do 
Haiti (MINUSTAH) completou seu décimo aniversário. A partir daquela 
data, os debates e as decisões políticas, no âmbito da Organização das 
Nações Unidas (ONU), passaram a indicar que a missão se aproximava 
do seu término. Apesar das controvérsias se a estabilidade do Haiti seria 

o suficiente para permitir o encerramento seguro da missão, é fato que, já no ano se-
guinte, em 2015, a MINUSTAH passou por sensível redução, conforme determinado 
pela Resolução nº 2.180, do Conselho de Segurança da ONU. Mais recentemente, em 
outubro de 2015, a Resolução nº 2.243 autorizou a renovação do Mandato, mantendo 
os mesmos já reduzidos efetivos, assim como a expectativa de que, caso não surjam 
fatos novos que causem significativa desestabilização (sempre uma possibilidade 
em um País com os antecedentes e as peculiaridades do Haiti), a missão poderá ser 
efetivamente encerrada em outubro de 2016, sendo a presença da ONU naquele país 
reconfigurada. 

O Brasil e suas Forças Armadas estão ativamente presentes, como é de amplo co-
nhecimento, desde o início da MINUSTAH. A Missão representou claramente o mais 
importante marco na evolução da participação brasileira em Operações de Paz até o 
momento, como este artigo apresentará na próxima seção. Paralelamente, a última 
década tem sido palco de importantes debates filosóficos, conceituais e doutrinários 
sobre a condução das Operações de Paz, com especial destaque para a questão do uso 
da força, tanto no âmbito doméstico, como no internacional. Diferentes normas, docu-
mentos, relatórios e publicações foram produzidos durante este período. No âmbito 
doméstico, destacam-se a Estratégia Nacional de Defesa (END) e a Política Nacional de 
Defesa (PND), publicadas respectivamente em 2008 e 2012. No âmbito internacional, o 
mais recente relatório - “Report of the High-level Independent Panel on Peace Operations on 
uniting our strengths for peace: politics, partnership and people” - foi divulgado em junho 
de 2015, quando um painel de alto nível, liderado pelo ex-Presidente do Timor Leste 
Ramos-Horta, concluiu, a pedido do Secretário-Geral da ONU, um abrangente estudo 
sobre as perspectivas futuras das Operações de Paz. 

Assim, após estes mais de dez anos de intensa participação brasileira na MINUSTAH e 
com o término da missão que se avizinha, torna-se desejável e necessária uma reflexão 
sobre o futuro da participação brasileira em Operações de Paz e suas implicações 
para o Preparo e Emprego de nossas Forças Armadas. O propósito deste breve arti-
go é, portanto, apresentar, de forma bastante sucinta, algumas considerações sobre 
as principais modificações e evoluções ocorridas nesses últimos dez anos, tanto no 
campo doméstico, como no campo internacional, que deverão influenciar e condi-
cionar o futuro da atuação das Forças Armadas brasileiras nas Operações de Paz.

A MINUSTAH vem tendo um papel fundamental 
no processo evolutivo da participação brasileira em 
Operações de Paz. Na realidade, diferentes aspec-
tos e acontecimentos contribuíram (e continuam a 
contribuir) para que a MINUSTAH se consolidasse 
como o mais importante marco dessa evolução até 
o presente. A seguir serão identificados e abordados 
alguns destes aspectos.

O primeiro aspecto marcante, sendo na avaliação 
deste autor o de maior importância, diz respeito à 
atuação sob a égide do Capítulo VII da Carta das 
Nações Unidas e à questão do uso da força. Apesar 
de alguns debates e resistências, especialmente no 
âmbito diplomático, quanto à atuação do Brasil em 
operações amparadas no Capítulo VII1 e que envol-
vem o uso da força, é inegável que as tropas brasileiras 

A MINUSTAH como o 
marco mais importante 
na evolução das 
Operações de Paz 
Brasileiras

1 - Aqui é importante destacar que a restrição à participação em operações amparadas no Capítulo VII sempre esteve mais ligada ao emprego de 
tropa, uma vez que esta usaria a força. No caso da participação de Observadores Militares, nota-se que a participação brasileira já ocorria e conti-
nuou a ocorrer em diversas missões amparadas no Capítulo VII, uma vez que Observadores Militares, por definição, não tem atuação no uso da 
força, considerando que sequer portam armamento, apenas observam e reportam. 

na MINUSTAH atuaram em todo o espectro das ope-
rações militares e, quando necessário, fizeram intenso 
uso da força na defesa do Mandato, especialmente 
nos anos iniciais da missão. Tal situação representou, 
de forma bastante pragmática, uma clara mudança 
de paradigma em relação à atuação brasileira ante-
rior nas Operações de Paz, nas quais a participação 
ocorria em operações de paz amparadas apenas no 
Capítulo VI e que não envolviam, em tese, o uso da 
força . Tal mudança de paradigma abre, naturalmente, 
o caminho para novos desafios, funcionando como 
precedente, para futuras participações brasileiras em 
novas missões amparadas no Capítulo VII, que tem 
sido uma característica de quase todos os mandatos 
das Operações de Paz mais recentes. 

Outro aspecto de considerável relevância diz 

Carta das 
Nações Unidas.

MINUSTAH: Ações 
em todo o espectro 
das operações 
militares.
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respeito à duração da missão e ao grande efetivo de 
militares que, de alguma forma, já esteve envolvido 
na sua execução. Em 2015, a MINUSTAH completou 
onze anos de existência, constituindo a mais longa 
participação brasileira em uma operação no exterior. 
Como consequência natural dessa longa duração, o 
efetivo das Forças Armadas brasileiras que atuou 
na operação já ultrapassou a significativa marca de 
30.000 militares. Além disso, a liderança brasileira 
(exercida no componente militar desde o início da 
missão) e a execução de variada gama de operações 
conjuntas e multinacionais proporcionaram, a todos 
os envolvidos, importantes experiências de atuação 
em operações de emprego real, ao mesmo tempo 
em que, no nível internacional, trouxeram grande 
visibilidade e credibilidade ao País, especialmente 
em função do êxito alcançado na parte militar da 
missão, no que se refere à estabilização do Haiti. 
Em função do sucesso alcançado na MINUSTAH, o 
Brasil tornou-se referência no preparo e no emprego 
de tropas em Operações de Paz.

No âmbito doméstico, verificou-se ainda um nível 
de comprometimento e engajamento entre os diferentes 
atores envolvidos, civis e militares, governamentais e 
privados, sem precedentes. Desde o início da missão, ór-
gãos oficiais, como os Ministérios da Defesa, Ministério 
das Relações Exteriores, Ministério da Saúde, Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), den-
tre outros, além de Organizações Não-Governamentais 
(ONG), como a Viva Rio, têm uma participação de forma 
coordenada, permitindo ao Brasil uma atuação no Haiti 
que vai muito além do campo exclusivamente militar ou 
mesmo da própria MINUSTAH.

No âmbito regional, a Missão possibilitou tam-
bém um importante e crescente engajamento dos 
países da América Latina. Neste aspecto, destaca-se 
que, em 2014, os efetivos militares de tropas prove-
nientes da região atingiram a importante marca de 
79% do efetivo total da MINUSTAH. Tal engajamen-
to contribuiu também para o crescimento da coope-
ração militar na região, permitindo o fortalecimento 
de organismos regionais, como a União das Nações 

Evolução dos Países da América 
Latina no Efetivo Total da 
MINUSTAH.

Sulamericanas (UNASUL) e Conselho de Defesa 
Sulamericano (CDS). Além disso, possibilitou sen-
sível incremento de iniciativas bilaterais, tais como 
a criação da Força “Cruz Del Sur”, voltada para a 
realização de Operações de Paz, envolvendo Chile 
e Argentina, contribuindo também para mitigar 
antigas rivalidades regionais.

Desde o início da MINUSTAH, ocorreram tam-
bém significativas evoluções normativas quanto às 
Operações de Paz, tanto no campo doméstico, como 
no campo internacional. Tais evoluções merecem 
especial estudo e atenção, uma vez que, em tese, 
deverão condicionar o futuro da participação brasi-
leira nas Operações de Paz ou, pelo menos, fornecer 
indícios de como esta deverá ocorrer. 

No campo doméstico, destacam-se, a edição da 
Estratégia Nacional de Defesa (END), em 2008, e 
da Política Nacional de Defesa (PND), em 2012. 
De forma consistente, as duas publicações indicam 
textualmente a preocupação do País com a condução 
das Operações de Paz, assim como sinalizam, de 
forma clara, a intenção de desempenhar crescentes 
responsabilidades nestas operações. O trecho a 
seguir, extraído da PND, exemplifica tal intenção.

A Evolução Normativa 
nos últimos 10 anos

No campo internacional, destaca-se, inicialmente, 
a publicação do Manual “United Nations Peacekeeping 
Operations Principles and Guidelines” (2008), também 
conhecido como Capstone Doctrine, que foi editado 
com o propósito de funcionar como um manual 

Para ampliar a projeção do País no concerto mundial 
e reafirmar seu compromisso com a defesa da paz e com 
a cooperação entre os povos, o Brasil deverá aperfeiçoar o 
preparo das Forças Armadas para desempenhar respon-
sabilidades crescentes em ações humanitárias e em missões 
de paz sob a égide de organismos multilaterais, de acordo 
com os interesses nacionais. (PND, 2012)

básico das Operações de Paz, apresentando os mais 
relevantes princípios, definições e conceitos. No ano 
seguinte, em 2009, a publicação do estudo “A New 
Partnership Agenda: Charting a New Horizon for UN 
Peacekeeping”, também conhecido apenas com “New 
Horizons”, procurou identificar os principais desafios 
para a execução das Operações de Paz contempo-
râneas, assim como apontar possíveis caminhos 
para a obtenção do sucesso nestas operações. Mais 
recentemente, em 2015, o Painel Ramos-Horta, lide-
rado pelo ex-Presidente do Timor Leste e integrado 
por importantes personalidades reconhecidamente 
especialistas nas Operações de Paz, realizou um 
abrangente estudo, procurando identificar soluções 
para os principais problemas que vêm interferindo 
no sucesso das Operações de Paz, publicando o 
Relatório “Report of the High-level Independent Panel 
on Peace Operations on uniting our strengths for peace: 
politics, partnership and people”. 

De maneira geral, as três publicações destacadas 
no parágrafo anterior merecem ser estudadas com 
atenção, uma vez que refletem a evolução conceitual 
das Operações de Paz, assim como os principais di-
lemas e preocupações decorrentes dessa dinâmica. 
Dentre os principais aspectos relatados, destaca-se a 
preocupação com a questão do crescente uso da força 
no âmbito dessas operações e suas diferentes impli-
cações. Ainda que todos os três documentos sejam 
unânimes e enfáticos ao ressaltar a importância e a 
validade dos tradicionais princípios das Operações 
de Paz – imparcialidade, consentimento e não uso da 
força (exceto em autodefesa e na defesa do Mandato) 
– é fato também que houve uma sensível flexibilização 
(que poderia até mesmo ser considerada como uma 
“ressemantização”) destes princípios em relação aos 
significados com os quais foram inicialmente concebi-
dos na gênese das Operações de Paz, pouco depois do 
fim da II Guerra Mundial. Com a adoção do conceito 
de Operações de Paz Robustas e com a inclusão da 
autorização para o uso da força na defesa do Man-
dato (anteriormente a força só deveria ser usada em 
autodefesa), estas operações passaram a contemplar 
crescentes níveis de utilização da força e de letalida-
de dos armamentos. Consequentemente, passaram 
também a enfrentar maiores dificuldades quanto ao 
consentimento das partes (seguramente não haverá 
consentimento da parte contra a qual é necessário o 
uso da força) e o conceito de imparcialidade passou 
a ser considerado, não mais em relação às partes, 
mas sim, em relação ao cumprimento do Mandato. 
Tais alterações podem, em uma análise superficial, 
parecer pequenas, mas na realidade possuem enor-
mes implicações na condução das Operações de Paz, 
tornando-as cada vez mais complexas e arriscadas.

Outra importante inovação, que ficou claramente 
consolidada durante estes últimos dez anos e que 
também contribui para aumentar o grau de com-
plexidade, diz respeito ao caráter multidimensional 
e integrado das Operações de Paz contemporâneas, 
de modo que a atuação dessas missões transcende 
em muito o campo exclusivamente militar. Assim, 
torna-se fundamental que o componente militar seja 
capaz de atuar, de modo coordenado, com inúmeros 
atores civis, ligados a aspectos humanitários, jurí-
dicos, de direitos humanos, de desenvolvimento, 
dentre outros. São situações nas quais muitas vezes o 
tradicional princípio militar de Unidade de Coman-
do deve ser substituído por Unidade de Esforço e as 
atividades de coordenação entre diferentes atores 
passam a ter importância fundamental, substituindo 
o comando hierárquico, uma vez que, na maior parte 
das vezes, não haverá laços de subordinação entre 
os diferentes atores envolvidos.

Estratégia 
Nacional de 
Defesa.

Relatório do 
Painel 
Ramos-Horta.
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UNIFIL: Presença 
brasileira em área 

estratégica do Mar 
Mediterrâneo. Helicópteros de ataque, Artilharia e Carros de Combate: crescente emprego nas Operações de Paz Robustas.

Como último aspecto, de importância fundamen-
tal para o Corpo de Fuzileiros Navais, tendo em vista 
suas características de pronto emprego e sua vocação 
de Força de caráter expedicionário por excelência, 
o painel Ramos-Horta destacou a importância da 
existência de tropas em condições de atuar pronta-
mente nas Operações de Paz, reduzindo os atrasos 
e garantindo, portanto, uma resposta tempestiva a 
diferentes crises internacionais.

A Atuação Brasileira 
nas Operações de Paz 
na Última Década

O sucesso alcançado na MINUSTAH e a evolução 
normativa das Operações de Paz já estão influen-
ciando diretamente no debate referente ao futuro da 
participação brasileira em operações dessa natureza. 
Na realidade, tal influência já tem sido materializada 
de forma bastante direta e efetiva. Com o sucesso 
alcançado, o Brasil vem recebendo diversas consultas 
e convites para atuação em diferentes Operações de 
Paz. Neste contexto, ocorreu, em 2010, mais um im-
portante marco na trajetória brasileira nas Operações 
de Paz, quando o País decidiu aceitar o convite para 
integrar a Missão Interina das Nações Unidas no 
Líbano (UNIFIL). Como resultado, foi indicado um 
Almirante brasileiro para comandar o componente 
marítimo daquela missão (Força Tarefa Marítima - 
FTM) e, já no ano seguinte, a Marinha do Brasil en-
viou um navio escolta para integrar, como Capitânia, 
o referido componente. A importância da atuação 
brasileira na UNIFIL não deve ser subestimada, 
tendo em vista que permite a presença permanente 
de um navio em importante área estratégica do Mar 

Mediterrâneo. Além disso, a UNIFIL constitui a 
única Operação de Paz que possui um componente 
marítimo constituído. Desde o início da atuação des-
se componente em 2006, foi a primeira vez na qual o 
comando da Força Tarefa Marítima da UNIFIL, an-
teriormente atribuído exclusivamente a Almirantes 
de países da Oragnização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN), foi atribuído a um Almirante de país 
não pertencente àquela organização internacional de 
defesa, confirmando a excelente reputação adquirida 
pelo Brasil no campo das Operações de Paz.

Outro evento recente bastante significativo foi 
a seleção pela ONU do General-de-Divisão Carlos 
Alberto Santos Cruz, do Exército Brasileiro, para co-
mandar, a partir de 2013, o componente militar (Force 
Commander) da Missão das Nações Unidas para a 
Estabilização do Congo (MONUSCO). Trata-se, 
atualmente, da maior Operação de Paz, totalizando, 
em setembro de 2015, efetivo superior a 17.000 mili-
tares. Além disso, a MONUSCO é a Operação de Paz 
que possui o Mandato mais inovador e polêmico. A 
partir de 2013, aproximadamente na mesma época 
em que o General Santos Cruz foi designado como 
Force Commander da MONUSCO, o Mandato da mis-
são, ao ser renovado pela Resolução nº 2.098 (2013), 
passou a prever, de forma explícita, a condução de 
operações ofensivas, determinando, inclusive, a 
constituição de uma Brigada de Intervenção (“Force 
Intervention Brigade”), com o propósito específico de 
conduzir tais operações ofensivas. Aqui, novamente, 
a relevância da existência da referida Brigada não 
pode ser subestimada. Trata-se de importantíssima 
mudança paradigmática, considerando que, até 
então, nenhum outro Mandato de Operações de Ma-
nutenção da Paz havia previsto, de forma explícita, 
tais operações ofensivas. Ainda que, o já mencionado 
Relatório Ramos-Horta tenha concluído que a exis-
tência da Brigada de Intervenção na MONUSCO 
não deva ser considerada como precedente para 

outras operações, parece óbvio que se trata de um 
importante precedente, que poderá ser reeditado a 
qualquer momento, especialmente caso seu emprego 
no âmbito da MONUSCO seja bem-sucedido. Cabe 
destacar, ainda, que as discussões sobre atuação 
sob a égide do Capítulo VII da Carta das Nações 
Unidas e sobre o uso da força, que haviam marcado 
aqui no Brasil o início da MINUSTAH, tornam-se 
ainda mais relevantes no contexto da existência de 
uma missão de Paz que possui uma Brigada de In-
tervenção. Ressalta-se, ainda, que o emprego de tal 
Brigada, com armamentos pesados e ofensivos, tais 
como carros de combate, artilharia e helicópteros 
de ataque, passa a guardar semelhanças cada vez 
maiores com as operações de guerra.

O Brasil continua a ser sucessivamente consultado 
pela ONU quanto à possibilidade de enviar contin-
gentes para as mais diferentes Operações de Paz. 
Significativa parcela de tais consultas tem recebido, 
no âmbito das Forças Armadas, pareceres favoráveis à 
participação, uma vez que já existe um entendimento 
de que a participação em tais operações, além de estar 
em consonância com a PND e com a END, contribui 
para o Preparo das Forças. Entretanto, considerações 
no nível político e diplomático têm resultado em res-
postas finais desfavoráveis a tais participações.

Desde o início da MINUSTAH, o País também 
passou a investir na preparação e capacitação para Capa Revista NOMAR.
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Considerações Finais

as Operações de Paz, com iniciativas no âmbito das 
Forças, inicialmente por meio do Centro de Instrução 
de Operações de Paz (CIOpPaz), do Exército Brasi-
leiro, e da Escola de Operações de Paz de Caráter 
Naval, da Marinha do Brasil. Posteriormente, a 
criação do Centro Conjunto de Operações de Paz do 
Brasil (CCOPAB), em que pese uma decisão acertada 
em termos de capacitação, foi implantada de forma 
estruturalmente inadequada, ao privilegiar seu po-
sicionamento dentro da estrutura organizacional de 
uma das Forças (Exército Brasileiro) e sob comando 
exclusivo de Oficial daquela força. Tal situação pa-
rece incompatível com um Centro verdadeiramente 
conjunto e não encontra paralelo em nenhum dos 
demais Centros Conjuntos existentes na América do 
Sul, nos quais é privilegiada uma participação mais 
igualitária das Forças, tanto em termos da subordina-
ção, normalmente fora da estrutura das Forças, como 
em termos do revezamento dos Comandos. Assim, 
de modo a permitir a maior efetividade do Centro, 
sem a preponderância de uma das Forças, torna-se 
fundamental que tal discrepância seja corrigida no 
menor prazo possível, de modo que o País possa ter 
um Centro verdadeiramente conjunto.

Diante do exposto neste breve artigo, pode-se 
concluir que a participação futura do Brasil nas Ope-
rações de Paz deverá ser condicionada por diferentes 
considerações normativas e conjunturais.

Primeiramente, verifica-se que o provável encer-
ramento, em curto prazo, da MINUSTAH aumenta 
a importância de novos engajamentos em Operações 
de Paz, não apenas pela importância para o preparo 
das Forças, como também para a própria manuten-
ção da presença brasileira no cenário internacional 
das Operações de Paz, sustentando a credibilidade 
alcançada nos últimos anos. No que se refere à ques-
tão dos novos engajamentos, o País tem recebido 
repetidas consultas quanto ao interesse e à possi-
bilidade de enviar tropas para atuar em diferentes 
operações. De maneira geral e coerentemente com 
o apresentado nos parágrafos anteriores, as Forças 
Armadas têm respondido favoravelmente a tais 
consultas, informando ter interesse na participação 
e estar em condições de atender. Entretanto, outras 
considerações de natureza político-diplomática têm 
resultado em respostas negativas por parte do País. 
Tal situação parece indicar que mais recentemente, 
em especial ao longo dos últimos cinco anos, ocor-
reu, no nível político, um importante resfriamento 

das iniciativas brasileiras em termos de participação 
nas Operações de Paz, além de certo desinteresse em 
ampliar tal participação, refletindo uma aparente dis-
sonância com relação ao contido na END e na PND.

Por outro lado, verifica-se que o cenário interna-
cional atual sugere que o Brasil continuará a receber 
consultas e convites para a participação em novas 
Operações de Paz. Tais operações, muito provavel-
mente, estarão inseridas no conceito de Operações 
de Paz Robustas, tendo seus Mandatos estabelecidos 
com amparo no Capítulo VII da Carta das Nações 
Unidas e contemplando o uso da força na defesa do 
mandato. Consequentemente, no campo político-
-diplomático brasileiro deverá permanecer certo 
dilema entre os princípios da não intervenção e da 
autodeterminação dos povos e a questão do uso da 
força. Contudo, os precedentes da MINUSTAH e 
da MONUSCO também indicam que o Brasil de-
verá ser capaz de superar tal dilema, por meio de 

comportamento pragmático, sempre que julgar que 
a participação em tais operações atenderá à defesa 
dos interesses nacionais.

Outra importante consideração decorre do fato de 
que a condução de tais Operações de Paz Robustas, 
com crescentes níveis de uso da força, tem gerado 
importantes semelhanças táticas e logísticas com 
as operações de guerra. Se por um lado, a atuação 
nestas operações poderá proporcionar importante 
experiência real de emprego, contribuindo assim 
indiretamente para o Preparo das Forças Armadas 
para a Defesa do País, por outro lado esta atuação 
implicará também em maiores riscos físicos para 
as tropas envolvidas, determinando um alto nível 
de preparo profissional. A participação em Opera-
ções de Paz Robustas, desde que adequadamente 
balanceada, não prejudica, de forma alguma, a pre-
paração para a Defesa do País, missão essencial das 
Forças Armadas. Pelo contrário, tal envolvimento 

tem proporcionado importantíssimas experiências 
na atuação em operações de combate, complexas, 
multidimensionais, multinacionais, conjuntas e com 
intenso uso da força. São experiências que, algumas 
vezes, se aproximam de operações de guerra, sendo, 
portanto, de inegável relevância para o preparo da 
Defesa do País. Destaca-se, ainda, que no contexto 
atual da América do Sul, existe a possibilidade de 
que alguns engajamentos futuros em Operações de 
Paz possam ocorrer de forma combinada com Países 
da região, contribuindo para aumentar a confiança 
mútua e ampliando a cooperação na área militar.

Assim, apesar da aparente redução recente do atual 
interesse político do País em ampliar sua participação 
nas Operações de Paz, torna-se fundamental manter o 
Preparo e a condição de pronto emprego, de modo a 
permitir um rápido deslocamento de tropas, assegu-
rando ao País a capacidade de decidir quando, onde 
e sob quais condições empregará seu poder militar.

Viatura Blindada Especial sobre Rodas PIRANHA IIIC 8x8, no Haiti.
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Operação 
São Francisco: 
Análise do emprego do GptOpFuzNav 
em uma operação de Garantia da Lei e 
da Ordem (GLO).
Capitão de Fragata (FN) Henrique de Castro Pinto Homem
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Nos primeiros minutos do dia 05 de abril de 2014, 
em estreita coordenação com os demais meios da 
Força de Pacificação (FPac), o Grupamento Operativo 
de Fuzileiros Navais – Maré (GptOpFuzNav-Maré) 
iniciou a interiorização de sua tropa pelas ruas, 
vielas e travessas da Vila do João. Tal ação tática, 
oficialmente, deu abertura à ocupação militar do 
Complexo de Comunidades da Maré, denominada 
Operação São Francisco. 

Decorridos quatorze meses de presença, contando 
com o emprego decisivo de meios das três Forças 
Armadas (FA) e com a atuação integrada do poder 
público, a FPac enfraqueceu sensivelmente as facções 
criminosas locais, contribuiu para sua desarticulação 
e, principalmente, criou o ambiente ideal para o al-
vorecer de uma “Nova Maré”, que possa contar com 

Apresentação melhores e ampliadas condições de cidadania para 
uma população de cerca de 130 mil residentes, uma 
“pequena cidade”, estrategicamente incrustada no 
município do Rio de Janeiro.

O dia 05 de abril de 2014 foi, além do já exposto, o 
marco originário de diversas novas situações e experi-
ências vividas pela tropa expedicionária da Marinha do 
Brasil. O momento ratificou, ainda, no bojo das FA e da 
Sociedade Nacional, a condição dos Fuzileiros Navais 
como parcela do Poder Naval apta e plenamente apres-
tada a atender os desígnios do Estado.

Nesse contexto, o presente artigo analisa os as-
pectos intrínsecos do emprego da tropa e objetiva 
concluir sobre sua atuação, contribuindo para a 
obtenção de lições, que poderão ser valiosas, tanto 
para a condução das Operações de GLO1, quanto 
para as demais missões atribuídas aos Grupamentos 
Operativos de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav).

1 - De acordo com a Doutrina Básica da Marinha (EMA-305/2014), a Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) está contida  n a q u e l a s 
de Emprego Limitado da Força, na qual há o emprego esporádico e limitado do Poder Naval, após esgotados os instrumentos destinados à 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (...) Quando do emprego da MB em GLO poderá ser prestado 
apoio logístico, de inteligência, de comunicação e de instrução, bem como assessoramento aos órgãos governamentais (federais, estaduais e 
municipais) envolvidos (…).

Aspectos Relevantes 
sobre as condicionantes 
da Operação

2 - O termo APOP tem origem no Manual MD33-M-10 GARANTIA DA LEI E DA ORDEM (2014), do Ministério da Defesa. Segundo o mesmo, 
Agentes de Perturbação da Ordem Pública (APOP) são “pessoas ou grupos de pessoas cuja atuação momentaneamente comprometa a preser-
vação da ordem pública ou ameace a incolumidade das pessoas e do patrimônio.”
3 - Conforme Art.15 da Lei Complementar nº 97, “O emprego das FA (...) na garantia (…) da lei e da ordem (...) é de responsabilidade do Presidente 
da República, que determinará ao Ministro de Estado da Defesa a ativação de órgãos operacionais, (…) §2º. A atuação das FA na GLO, por inicia-
tiva de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados 
os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no art. 144 da CF §3º. 
Consideram-se esgotados os instrumentos relacionados no Art. 144 da Constituição Federal (CF) quando, em determinado momento, forem eles 
formalmente reconhecidos pelo respectivo Chefe do Poder Executivo Federal ou Estadual como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao 
desempenho regular de sua missão constitucional. § 4º. Na hipótese de emprego nas condições previstas no § 3º deste artigo, após mensagem do 
Presidente da República, serão ativados os órgãos operacionais das FA, que desenvolverão, de forma episódica, em área previamente estabelecida 
por tempo limitado, as ações de caráter preventivo e repressivo necessárias para assegurar o resultado das Operações na GLO.”
4 - William S. LIND, com o intuito de detalhar conceitos inerentes à Guerra de Manobra denominou e descreveu, nos anos 80, três gerações 
dos Conflitos Modernos. Segundo LIND, a Primeira Geração de conflitos foi proeminente dos seculos XVII a XIX e se caracterizou pela ordem 
e formalidade no campo de batalha e pela aplicação dos exércitos nacionais. A guerra de Segunda Geração se iniciou em meados do Século 
XIX, com a inserção, pelos franceses, dos exércitos de massa e do emprego maciço da Artilharia de Campo, gerando ações de batalha basea-
das no poder de fogo e no atrito. A Terceira Geração da guerra descrita por LIND, por sua vez, seria um produto direto das experiências da 
Primeira Guerra Mundial e dos conflitos de trincheiras. Em função deles, nasceu um conflito voltado para a velocidade e para a manobra, que 
os alemães muito desenvolveram, originando sua “Blitzkrieg”. Posteriormente, ao estudar as campanhas militares reinantes a partir dos anos 
80, particularmente a Primeira Guerra do Iraque, LIND, percebeu um novo padrão de conflito e acrescentou a Guerra de Quarta Geração aos 
tipos de conflitos modernos. Segundo  LIND, a Guerra de Quarta Geração se revela, basicamente, pela assimetria entre os opositores e pela 
presença de opositores não estatais.
5 - O amplo espectro dos conflitos deve ser entendido como toda a gama de possibilidades de emprego da Força, desde as ações militares reali-
zadas em situação de paz estável, até o extremo oposto do espectro: a guerra total entre Estados. Entre os dois extremos, estariam situações de 
ajuda humanitária e atendimento a calamidades; instabilidade interna; “paz instável”; insurgência; e ações de guerra irregular. A Força deve 
estar apta a realizar, portanto, operações clássicas (Ofensiva e Defensiva), Operações de Pacificação e Operações em Apoio a órgão Governa-
mentais (BASOLLI, 2013, p.44).

O emprego das FA nas comunidades do Com-
plexo da Maré foi autorizado pela Presidência 
da República, em caráter episódico, atendendo 
à cooperação entre o Ministério da Defesa e o Go-
verno do Estado do Rio de Janeiro no combate à 
criminalidade. Nesse sentido, foram empregados 
meios militares em contribuição direta à Política de 
Segurança Pública vigente no Estado, de modo a 
criar condições para instalar Unidades de Polícia Pa-
cificadora (UPP) em comunidades com presença de 
Agentes Perturbadores da Ordem Pública (APOP)2. 

A oficialização da tarefa se deu por meio da 
Diretriz Ministerial nº 9, baixada pelo então Minis-
tro da Defesa, Sr. Celso Amorim. Nessa Diretriz, 
estabeleciam-se as condições de emprego da tropa 
em Operações de GLO. Em linhas gerais, encontrava-
-se, ainda, a constituição da FPac como uma Força 
Conjunta e as limitações geográficas e temporais 
atinentes, dando, assim, o caráter “episódico” da 
ação, obrigatoriedade imposta pela Lei Federal3. 

Dada a tempestividade da situação, existiram, 
obviamente, especificidades sobre a caracterização 
das Operações de GLO que poderiam ter sido objeto 
de maior detalhamento e regulação. Algumas dessas 
questões serão, posteriormente, discutidas no presente 
artigo, sem que haja pretensão do autor em esgotar o 
tema, muito complexo e sujeito à diferença de opiniões.

Sem embargo, no nível operacional da Campanha 
de Pacificação, a Força se veria diante de um desafio 
similar ao dos Conflitos de Quarta Geração4, descrita 
pelo Professor Willian Lind (LIND, 1989). Dentre as 
características peculiares a tais conflitos, muitos aspectos 
coincidiram também com os que VISACRO caracterizou 
para aquela versão da guerra (VISACRO, 2011) e, dos 
quais, fundamentalmente, destacam-se: a presença 
ativa de opositores não estatais (representados pelos 
APOP) em um ambiente incerto e difuso; as questões 
de Segurança se alinhando às de Defesa, formando 
um campo político mais amplo, complexo e de cará-
ter permanente (Segurança e Defesa do Estado), que 
transcende a esfera militar, torna interdependentes 
todos os campos do Poder Nacional e faz interagir 
diversas agências públicas (Polícia, Defesa Civil, 
Inteligência, dentre outras); a influência de Organi-
zações Não Governamentais (ONG), movimentos 
sociais, instituições filantrópicas e grupos sociais 
diversos; a impossibilidade de controle sobre os 
meios de comunicação de massa e o acesso irrestrito 
à informação digital, limitando a capacidade estatal 
de moldar a opinião pública; a indefinição geográfica 
da linha de contato (ausência de linearidade no cam-
po de batalha); a extrema assimetria entre as tropas 
de pacificação e seus oponentes; e a simultaneidade 
de ações de naturezas distintas em um espaço de 
manobra fisicamente limitado: ofensiva, defensiva, 
ACISO, ordenamento público, dentre outras (Ope-
rações em Amplo Espectro5).

No campo tático, o GptOpFuzNav-Maré se 
envolveria em um conflito moderno e prolongado, 
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de baixa intensidade, porém com enfrentamentos 
pontuais, intensos e violentos, balizados por regras de 
engajamento restritivas. Um conflito focado nas ações 
urbanas e tridimensionais, onde a descentralização e a 
iniciativa positiva são imperiosas. Naquele ambiente, 
as ações táticas são desenvolvidas contra civis, no 
meio de civis e para a proteção dos civis. Obviamente, 
a própria população seria considerada o Centro de 
Gravidade (CG) de toda a Operação.

Pode-se, ainda, constatar que, taticamente, as 
atividades militares seguiram padrões de conflito 
que ratificaram muitos dos conceitos expostos pelo 
General do United States Marine Corps (USMC) 
Charles KRULAK, em seu conhecido texto doutriná-
rio “O Cabo Estratégico: Liderança na Guerra de Três 
Quarteirões” (tradução livre)6. Nessa modalidade da 
guerra, as operações são conduzidas em diferentes 
frentes, com naturezas distintas, simultâneas e con-
centradas geograficamente. A maioria de tais ações 
carrega grande relevância para os níveis de condução 
superiores. Nelas, as decisões isoladas de nossos mi-
litares, mesmo os de menor escalão, tendem a tomar 
vulto e carregar consequências para outros campos 
de decisão e outros níveis de influência na Operação 
(KRULAK, 1999).

6 - O General Charles Chandler KRULAK foi Comandante-Geral do USMC no período de 1995 a 1999 e autor do texto The Strategic  
Corporal: Leadership in the Three Block War, publicado na Revista Marines Magazine em Janeiro de 1999 e na Revista da Air Force University (Uni-
versidade da US Air Force) em 2006. 

Particularidades do 
ambiente operacional: 
o Complexo da Maré

O Complexo da Maré se posiciona na Zona Norte 
do município do Rio de Janeiro-RJ. Possui cerca de 130 
mil habitantes (IBGE 2010) e é o maior conjunto de 
comunidades carentes da cidade, no total de quinze 
(15), que, juntas, detêm cerca de 43 mil domicílios.

Para a Segurança e Defesa, sua localização é es-
tratégica, sobretudo em função dos grandes eventos 
internacionais, nos quais o Rio de Janeiro atualmente 
se envolve. A porção norte do Complexo é limítrofe 
à Baía de Guanabara, sujeita à ocorrência de ilícitos, 
mormente, atinentes a contrabando e narcotráfico. A 
Maré é também limitada por grandes vias expressas 
locais. A Oeste, pela Avenida Brasil e ao Leste, pela 
Linha Vermelha. É ainda cortada transversalmente 
pela Linha Amarela e pela Avenida Brigadeiro 
Trompowski, que terminam por interligar-se com 
a Av. Brasil e Linha Vermelha, constituindo a mais 
importante conexão rodoviária urbana do município.

Em termos de circunvizinhança, o Complexo da 
Maré se posiciona adjacente à Cidade Universitária, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro  (UFRJ), que 
reúne dezenas de milhares de estudantes, e está, 
ainda, muito próximo do Aeroporto Internacional 
Tom Jobim (Galeão), tornando-se parte da rota 
principal de passagem para os visitantes da cidade 
do Rio de Janeiro.

Por estar às margens da Baía de Guanabara, a 
região da Maré é ocupada desde os tempos coloniais. 
A urbanização definitiva, no entanto, começou a ser 
estabelecida nos anos 30. Naquela época, as habitações 
eram palafitas, sujeitas às marés, e de onde decorre o 
nome do local. A região se expandiu com o passar dos 
anos e o número de habitantes, então, cresceu vertigi-
nosamente. Chegaram migrantes de outras regiões do 
país e, até mesmo, estrangeiros, usualmente africanos, 
que deixavam suas pátrias em função das violentas 
guerras de independência (ARAÚJO, 2012).

Uma vez que a urbanização local não se pro-
moveu por uma política oficial sólida, desde o início 

As Comunidades da Maré e seu posicionamento 
estratégico no município. (Fonte: infográfico 
sítio g1, publicado em 04Abr2014).

No período de 05 de abril de 2014 a 30 de junho 
de 2015, a FPac foi responsável pela condução da 
pacificação da Maré. Estando subordinada ao Co-
mando Militar do Leste (CML), constituía-se, por 
sua vez, em uma Força Conjunta comandada por um 
General de Brigada (EB) e possuía, como um de seus 
elementos de manobra, um GptOpFuzNav, valor 
Unidade Anfíbia (UAnf). Inicialmente denominado 
GptOpFuzNav-Maré, o Grupamento foi recebendo 
nomenclatura final que aludia ao contingente que 
pertencia e, assim, existiram GptOpFuzNav-Maré 
numerados de I a VIII (1 a 8), com a seguinte missão: 
“Realizar a interdição e o investimento sobre a Zona 

da ocupação do Complexo, a região convive com 
a criminalidade. Em linhas gerais, a presença do 
Estado, em consequência, da Segurança Pública, 
sempre foi incipiente, especialmente, nos últimos 
30 anos, quando as facções se instalaram. (PILAR; 
DÓRIA; e PINTO HOMEM, 2014). 

Nesse cenário de baixa presença de forças polici-
ais e com influência dos APOP, floresceu o hábito de 
subjugar direitos sociais básicos aos ditos de “inter-
ventores” locais. Conforme dados da Polícia Militar 
do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), hoje, a região 
convive com três facções marginais que, localmente, 
limitam prerrogativas dos cidadãos em prol de seus 
interesses. Tais facções e seus membros foram foco de 
muitas das ações do GptOpFuzNav-Maré e da FPac. 
Sua capilaridade e prolongada ascendência local, no 
entanto, constituem fortes pontos de sustentação e 
prestígio e, em consequência, o maior empecilho 
às tropas federais na busca pelo apoio irrestrito da 

O Complexo da Maré 
na Urbanização Inicial 
– Alagados (Fonte: 
acervo público Dona 
Orozina Vieira, Museu 
da Maré).

O Emprego do 
GptOpFuzNav-Maré na 
Operação São Francisco
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de Ação (ZAç); substituir as tropas da PMERJ que 
estão operando na área; e conduzir operações de 
Garantia da Lei e da Ordem (GLO), em conjunto com 
os Órgãos de Segurança e Ordem Pública (OSOP), 
outras agências e órgãos governamentais e não go-
vernamentais, a fim de contribuir para a preservação 
da ordem pública, incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, no Complexo da Maré.”

Em um primeiro momento, o GptOpFuzNav-Maré 
foi nucleado pelo Comando da Tropa de Desembarque 
e se organizou para o combate articulado em um Grupo 
de Comando (GpCmdo), um Grupamento de Combate 
Terrestre (GCT) e um Destacamento de Apoio e Ser-
viços ao Combate (DASC). Seus efetivos mobilizados 
chegaram a alcançar cerca de seiscentos militares.

Sua constituição e recursos foram definidos ainda 
durante o planejamento, baseado na premissa de 
possuir uma conformação flexível e versátil, possui-
dora do máximo de capacidades, cujo emprego fosse 
provável naquele cenário intrincado.

De maneira geral, o GptOpFuzNav-Maré apre-
sentou, em sua constituição, tropas de naturezas e 
especialidades diversas, tais como, Infantaria (a três 
subunidades), Operações Especiais, Comunicações, 
Guerra Eletrônica, ARP7, Blindados Sobre Rodas, 
Engenharia, Defesa NBQR, Desativação de Artefatos 
Explosivos (DAE), Serviço de Polícia, Assessoria 
Jurídica, Religiosa, Assuntos Civis, Comunicação So-
cial, Apoio de Serviços ao Combate (ApSvCmb), nas 
diversas funções logísticas, além da incorporação, 

Organização Geral da 
FPac e do 
GptOpFuzNav-Maré.

7 - ARP: Aeronave Remotamente Pilotada, denominação mais recentemente adotada dos veículos Aéreos Não Tripulados (VANT).

a controle operacional, de uma moderna aeronave 
SH-16 (SeaHawk) do EsqdHS-1, dotada de sensores 
e câmeras multiemprego.

Posteriormente, de acordo com a situação vigente, 
ocorreram alterações em termos de incrementos ou 
redução de capacidades e efetivos, sempre adap-
tando o GptOpFuzNav-Maré para melhor cumprir 
determinada fase da operação. Nesse caso, pode-se 
citar a incorporação de Destacamentos de Batedores 
Motociclistas e Destacamentos Femininos para Ins-
peção de Pessoal.

Cabe, ainda, enfatizar que, durante a longa 
Operação (quase 14 meses), não foram empregados 
somente meios da Força de Fuzileiros da Esquadra 
(FFE). Muito valorosos foram os reforços das tropas 
do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais 
(CGCFN) e seus Comandos, além dos Grupamentos 
Distritais (Belém, Ladário, Manaus, Natal, Rio de 
Janeiro, Rio Grande e Salvador) que, em determi-
nados momentos da Operação, ombrearam com “a 
Força que Vem do Mar”, constituindo as fileiras do 
GptOpFuzNav.

Para o cumprimento da missão, os meios de Fu-
zileiros Navais foram concentrados e movimentados 
para a Seção de Transporte de Superfície da Aeronáu-
tica, subordinada ao Grupo de Apoio (GAP) da Força 
Aérea Brasileira (FAB). Naquele local, foi instalada 
uma Base Operacional, uma Área de Apoio e Serviços 
ao Combate, além de ter sido estabelecido o Posto de 
Comando (PC) com suas respectivas agências. 

A partir da Base, no GAP, foram desencadeadas 
as ações previstas pela manobra que, por sua vez, foi 
dividida nas seguintes fases: 1ª Fase, de Bloqueio e 
Controle dos Acessos à ZAç; 2ª Fase, de Avanço sobre 
a ZAç, com a Ocupação, Vasculhamento e Substi-
tuição das Tropas da PMERJ; e, finalmente, 3ª Fase, 
com o Controle da ZAç e condução de ações de GLO.

Ressalta-se que, em que pese a conjuntura de “no-
vidade”8, decorrente da primeira operação de GLO 
com participação dos Fuzileiros Navais, as ações 
táticas foram realizadas sem sobressaltos ou imperí-
cias, posto que os planejadores procuraram adaptar 
e pautar a manobra em procedimentos preexistentes 
e por ensinamentos colhidos em outros tipos de 
Operações de Fuzileiros Navais, principalmente, 
Operações Militares em Ambiente Urbano (OMAU), 
Operações de Paz, Operações Interagências, de 
Ajuda Humanitária e Contra “Forças Irregulares”. 
Percebe-se, inclusive, que o faseamento da ação tática 
se assemelha ao de uma OMAU, sendo incluídas 
etapas posteriores, típicas de GLO. Atualmente, em 
uma campanha similar, porém de cunho expedi-
cionário, tais ações seriam desencadeadas em um 
contexto de operações de estabilização9 e, portanto, 

8 - Em 1994, o CFN e a FFE realizaram operações militares em apoio às Forças de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Tal evento, 
conhecido no meio militar como Operação RIO, foi fonte de experiências e ensinamentos iniciais, basilares para a operacionalização de 
GptOpFuzNav em GLO, conforme atualmente se conhece.
9 - Operações de Estabilização estão, aqui, em um contexto diferente do termo, vigente no Glossário das FA (MD35-M-01). Segundo a US Navy, 
tais operações são, em linhas gerais, “aquelas conduzidas para manter ou restabelecer o ambiente de segurança (safety & security) e prover 
serviços públicos essenciais, infraestrutura de reconstrução em emergências e assistência humanitária (tradução própria).” (US NAVY, MCIP 
3-33.02, versão 2014, p.1-4)
10 - O conceito de “limpeza” das OMAU, na Maré, foi adaptado em função da restritividade das regras de engajamento, decorrente do tipo de 
missão (GLO). Assim, pode ser melhor aplicado, no caso, o termo “controle positivo da ZAç”, retirando dos APOP a liberdade de movimento 
necessária a efetivação de ilicitudes.

a experiência gerada pela “Maré” trouxe, então, seu 
primeiro grande legado doutrinário.

A ZAç atribuída ao GptOpFuzNav-Maré, ini-
cialmente, abrangia quatro (4) comunidades, sen-
do elas: Conjunto Esperança, Vila Pinheiro, Salsa 
e Merengue e Vila do João, perfazendo um total 
superior a quarenta por cento (40%) de toda a área 
urbanizada do Complexo. Posteriormente, devido 
ao aprimoramento da consciência situacional da 
FPac e com intuito de melhor distribuir a Zona de 
Pacificação entre as Peças de Manobra, retirou-se 
a Vila Pinheiro e, depois, Salsa e Merengue da res-
ponsabilidade do GptOpFuzNav. Mesmo assim, 
manteve-se, ao final, cerca de vinte e cinco por 
cento (25%) da área de comunidades a cargo dos 
Fuzileiros Navais.

Conforme supracitado, em função da inexistência 
de controle efetivo sobre a ZAç, durante as duas 
fases iniciais da manobra, as operações abarcaram 
táticas similares às adotadas nas OMAU (isolamento, 
avanço e “limpeza10”) e possuíam efeito desejado 
de garantir liberdade de movimento na ZAç. Ain-
da nessa fase, foram realizados reconhecimentos 
e trabalhos de engenharia, na função mobilidade, 

A Zona de Ação do 
GptOpFuzNav-Maré 
no Dia-D (05Abr14). 
Quarenta por cento da 
área de comunidades 
do Complexo.
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garantindo melhor trafegabilidade (retirada de bar-
ricadas e obstáculos).

Após a assunção do controle da área e a con-
sequente retirada da liberdade de movimento dos 
APOP no interior da ZAç, o GptOpFuzNav passou 
à última fase da operação (de operações de GLO). 
As atividades, então, se voltaram, principalmente, 
ao patrulhamento, policiamento e assistência, das 
quais lista-se as que foram executadas de maneira 
rotineira: Postos de Controle de Trânsito e Checa-
gem de Pessoal e Viaturas (PCTran); Segurança de 
Instalações Críticas; Patrulhamento Ostensivo; Re-
conhecimento e Vigilância (em prol da ampliação da 
consciência situacional e da segurança); Operações 
com Caçadores (para proteção da tropa); Assistência 
Cívico-Social (ACISO); Apoio às ações de órgãos 
de ordenamento e instituições públicas; apoio ao 
cumprimento de mandados judiciais; ações de cer-
co e vasculhamento de áreas pontuais; e instrução, 
adestramento e cooperação com a PMERJ (estas, nos 
momentos finais da Operação, visando transferir o 
controle da ZAç).

No que tange à condução da operação, visando 
promover um ritmo adequado à manobra e, assim, 
acelerar o ciclo de decisão, foi criado e empregado 
um paradigma tático, alicerçado nos seguintes pilares: 

1. Presença Permanente na ZAç (Focada em 
“Manter para não reconquistar”);

2. Variação Frequente do Poder de Combate na 
ZAç (Gerando constante desconforto e desinforma-
ção nos APOP);

3. Patrulhamento coordenado e simultâneo cons-
tante, com tropas de diferentes naturezas (Blinda-
da, Motorizada e A pé, apoiada por viaturas, cães, 
aeronaves e outros meios), observando-se as parti-
cularidades locais de trafegabilidade e segurança;

4. Rapidez de Reação Proporcional  (Prontidão 
constante, Reação preposicionada e “fracionada”); e

5. Operações baseadas na Inteligência.
Contudo, consciente que a análise da Operação 

São Francisco não pode deixar de observar os resul-
tados práticos alcançados, destaca-se que em termos 
de indicadores, segundo o Estado-Maior Conjunto 
das Forças Armadas (ECMFA) foram realizadas pela 
FPac mais de 550 prisões de adultos e  detidos cerca 
de 250 menores praticando delitos. Foram registradas 
mais de 550 ocorrências, com apreensão de drogas, 
apreendidas 58 armas, inclusive fuzis e metralhadoras 
e recolhidas cerca de quatro mil cartuchos. Foram en-
caminhados aos Pátios da Prefeitura, fruto de situação 
irregular, aproximadamente 60 automóveis e quase 
100 motocicletas. No período, abriu-se 106 autos de 
prisões em flagrante e realizou-se 121 detenções por 
crime militar11 (BRASIL, 2015). Finalmente, segundo 
dados do Instituto de Segurança Pública do Estado 
do Rio de Janeiro (ISP), publicados na internet pelo site 
“G1”, até abril de 2014, a taxa anual de homicídios na 
área, que era de 21,29 mortes por 100 mil habitantes, 
caiu para 5,33 mortes (redução de quase 75%), após 
a ocupação das tropas federais12. Somente na área 
dos Fuzileiros Navais, contribuindo para a desorga-
nização criminal, até a terceira linha de comando da 

11 - Crimes militares aqui descritos são, exclusivamente, aqueles dentro do enquadramento jurídico previsto na norma legal brasileira.
12 - Fonte: Site G1. Dados disponíveis em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/pm-assume-ocupacao-de-favelas-da- mare-partir-
-desta-terca.html. Acesso em: 03SET2015.

Presença Constante 
da Zona de Ação, 
uma das partes de 
um novo paradigma 
tático empregado pelos 
Fuzileiros Navais nas 
ações de GLO da 
Maré. 

facção dominante foi retirada da rua e encaminhada 
a instituições penais pela Justiça.

A análise detalhada dos Relatórios de Fim de Co-
missão dos GptOpFuzNav-Maré permite ao leitor 
absorver uma extensa e detalhada gama de lições, 
decorrentes da Operação13. Seguem-se, contudo, 
algumas considerações de maior relevância:

a) A escolha do CmdoTrDbq como núcleo do 
Comando do primeiro GptOpFuzNav-Maré pro-
porcionou rapidez e praticidade, por ser uma OM 
pronta e criada para esta finalidade.

b) Em GLO, conceitos de Operações Interagên-
cias são muito úteis, pela diversidade de instituições 
envolvidas. Contudo, não somente a mentalidade 
deve ser criada, mas também as agências de coorde-
nação, úteis ao esforço sinérgico. O GptOpFuzNav, 
possuindo responsabilidade sobre uma ZAç, deve 
constituir Equipes de Assuntos Civis, Jurídicos e 
de Comunicação Social.

c) A obtenção de mandados judiciais, que em-
basam as ações de vasculhamento, é muito útil em 
GLO. Sem eles, é ilegal adentrar recintos usados em 
ilicitudes (salvo em flagrante ou se autorizado pelo 
proprietário). Há várias condicionantes jurídicas 
para decretação de GLO, que alterarão a forma legal 
de recebimento de tais mandados. Estes, por sua 
vez, serão úteis em quaisquer condições.

d) O Estado-Maior Conjunto da FPac (ComImSup) 
deve possuir representatividade adequada de todas 
as forças participantes, garantindo amplo entendi-
mento e coordenação de esforço. 

e) O uso generalizado, pela tropa, de câmeras 
filmadoras é fundamental para busca de dados, 
permitindo também melhor acompanhar as ações 
e respaldar questionamentos sobre conduta.

f) O Grupo de Comandos Anfíbios (GruCAnf) se 
mostrou uma excelente ferramenta do Comando do 
GptOpFuzNav, ratificando sua necessidade de exis-
tência em GLO, mormente para: reconhecimento e 
vigilância; ações diretas; proteção de tropa por ações 
de caçadores; apoio aos Elementos de Manobra em 
ações complexas; e escoltas VIP na ZAç. Os Postos de 
Vigilância (PVig) estabelecidos auxiliam no controle 
e segurança da ZAç.

g) O Emprego de câmeras com capacidade de cap-

Principais Lições 
Aprendidas

13-Para conhecer mais lições aprendidas, recomenda-se a leitura do artigo Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais – Maré I, de autoria de 
PILAR, DÓRIA e PINTO HOMEM, publicado na Revista Âncoras e Fuzis Nº45 de 2014.
14-Operações de Apoio à Informação (OAI), nomenclatura empregada pela FPac, é o nome moderno pelo qual vem sendo chamadas as Opera-
ções Psicológicas (OpPsc) previstas na DBM (EMA-305 2014 Rev-2).

tação infravermelha (câmeras tipo Forward Looking 
Infra-Red – FLIR) em helicópteros e ARP e o uso de 
sensores de visão termal e noturna por ElmOpEsp e 
pela própria Infantaria proporcionam aumento da 

Imagem de Câmera Infra-Vermelha embar-
cada em Helicóptero da MB, uma poderosa 
ferramenta para aumento da consciência 
situacional. (fonte: ComSoc do CmdoTrDbq).

consciência situacional e são fundamentais em ações 
em ambiente urbano similar ao da Maré.

h) A coação imposta por longo tempo aos mora-
dores pelos APOP, exigiu a realização de Operações 
de Apoio à Informação (OAI)14, que contribuem 
para a mudança do comportamento de ambos 
(APOP e comunidade) e facilitam a aceitação da 
FPac. Esta, por sua vez, deve conduzir a Campanha, 
inclusive, para o público interno. Deve ainda medir 
e avaliar indicadores.

i) O aluguel de tendas, contêineres tipo-escritório 
e tipo-banheiro, geradores, entre outras equipagens 
de estacionamento, trouxe conforto e segurança. 
Considerando, porém, o caráter expedicionário da 
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tropa, para que se estabeleça, tempestivamente, 
uma base operacional avançada distante e por um 
grande período, necessita-se deter itens de tais 
equipagens em dotação própria.

j) A capacidade de Localização e de Interceptação 
Eletrônica dos meios de Guerra Eletrônica (GE) do 
GptOpFuzNav-Maré é essencial à manobra, devendo 
ser aplicada, uma vez que os   APOP empregam inten-
samente o meio rádio-elétrico para sua coordenação. 

k) O emprego de sistemas informacionais eficazes 
para controle do posicionamento instantâneo dos 
elementos de tropa e para o gerenciamento do espaço 
de batalha é julgado como essencial, haja vista a des-
centralização das ações, a complexidade do terreno e 
a baixa aceitabilidade ao risco, inerentes às operações 
de GLO, especialmente, em áreas urbanizadas.

Ilações sobre o emprego 
futuro e sobre 
similaridade/incorporação 
a outras operações

Há questões de cunho político que necessitam ser 
estatuídas para a realização de uma operação de GLO. 
Sabe-se, atualmente, que o Ministério da Defesa e os 
Comandos das FA trabalham conjuntamente com as 
esferas maiores do Poder Nacional para garantir as 
melhores condições de emprego dos militares em 
GLO e esclarecer aspectos duvidosos da situação.

Tais aspectos passam, necessariamente, pela 
especificação, durante a Operação, do eventual 
grau de privação dos direitos individuais na Área 
de Pacificação, decretando-se ou não um Estado de 
Defesa, de Sítio ou mantendo-se o Estado de Direito 
dentro da normalidade (caso da Maré). Em todas as 
situações, mantém-se a necessidade de protocolos 
detalhados de cooperação interagências e de regras 
de engajamento adequadas, claras e aprovadas. Tais 
protocolos e regras somar-se-ão à ordem presidencial 
e garantirão a lisura jurídica da ação, bem como, 
proverão respaldo legal e condições operacionais 
satisfatórias para a tropa.

Para os GptOpFuzNav e seus combatentes, no 
entanto, vale a afirmação de que, em todos os casos, 
o nível político vê viabilidade no emprego de FA em 
GLO. Cabe, assim, a adequada preparação, evitando 
surpresas decorrentes de esperar apenas condições 
ideais de operação.

A continuidade da política de instalação de UPP, 
os Grandes Eventos e a inconsistente condição da 
Segurança Pública no Rio de Janeiro e no Brasil per-
mitem vislumbrar um cenário futuro, no qual, opera-
ções da natureza estudada têm grande probabilidade 
de ocorrência. Nesse cenário, se não propriamente 
operações de GLO, pelo menos Operações de Apoio 
Logístico de Transporte, nas quais Blindados provêm 
proteção e mobilidade às forças policiais, assim 
como, nas Operações Rio I a IX, empreendidas pelo 
CFN em apoio à Segurança Pública do Rio de Janeiro.

Considerando que as operações de GLO, de 
cunho estritamente nacional, possuem aspectos 
similares às operações de estabilização, moderna-
mente praticadas por forças expedicionárias, há 
oportunidade e necessidade operacional de realizar 
instruções e adestramentos relacionados, aprestando 
os Combatentes Anfíbios às especificidades intrín-
secas destes cenários.

Ressalta-se que, além da estabilização, os ensina-
mentos colhidos na GLO, em todos os níveis, trazem 
experiências positivas para a condução de outras 
operações, particularmente, conceitos atinentes ao 
combate moderno, tanto no nível tático, quanto nos 
mais elevados. 

Como reforço ao supracitado, enfatiza-se a 

Integração com os Moradores. No conflito de quarta gera-
ção, em operações no meio de civis, contra adversos civis e 
para proteger civis, o apoio da comunidade é essencial.

opinião de VISACRO que afirma que, em função da 
“globalização da violência”, as tropas características 
do combate da quarta geração são aquelas de caráter 
expedicionário (projeção de poder), dotadas de flexi-
bilidade e mobilidade, que lhes permite o oportuno 
desdobramento. Para ele, tais tropas devem, ainda, ser 
constituídas por efetivos profissionais, permanentes e 
altamente qualificados (VISACRO, 2011). E não seria este 
o caso do Corpo de Fuzileiros Navais? Uma tropa pronta 
e aprestada, de projeção de poder, com mobilidade es-
tratégica e formada em sua totalidade por combatentes 
profissionais? A Resposta a tais questionamentos só 
pode ser proferida por um sonoro ADSUMUS.

Considerações Finais
A FPac, na Operação São Francisco, pôs a prova, 

não somente seus integrantes, mas a credibilidade 
das FA e sua capacidade de responder aos anseios da 
sociedade. De acordo com o então chefe do EMCFA, 
General De Nardi, os militares criaram condições 
para a reestruturação da Segurança no local. O 
GptOpFuzNav-Maré, como Peça de Manobra, exe-
cutou a missão que lhe foi designada com louvor, 
balizando sua conduta pelo rígido cumprimento das 
Regras de Engajamento. 

Vistas as condições complexas e verdadeiramente 
arriscadas em que as ações dos oito contingentes do 
GptOpFuzNav-Maré se descortinaram, o fato de não 
ter havido nenhuma vítima grave ou letal dentre seus 
efetivos e, ainda, de não se verificar a ocorrência de 
fatalidades entre cidadãos inocentes, em decorrência 
direta de ações da tropa, é um fator de relevância, 
que demonstra profissionalismo e, portanto, digno 
de nota e fundado orgulho. Nosso orgulho, contudo, 
não pode deixar de prestar deferência ao Cabo (EB) 
Michel Mikami, companheiro de armas, que faleceu 
durante a Operação, vítima de projetil disparado 
por APOP.

Os novos desafios da “Segurança e Defesa”, tais 
como a GLO, impõe que as FA e, consequentemen-
te, o Corpo de Fuzileiros Navais, estejam adequa-
damente preparados para combatê-los de forma 
integrada ao Poder Nacional. Contudo, em uma 
abordagem de “quem pode mais, pode menos”, a 
tropa anfíbia não deve desviar de seus eixos estru-
turantes (Operações Anfíbias, Guerra de Manobra 
e GptOpFuzNav), razão de ser de sua existência e 
motivo de sua singularidade dentre as demais com-
petentes forças militares nacionais.
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A visão pragmática que expõe o conflito bélico 
apenas como a oposição de forças militares adversas 
tende, por fim, a ser abandonada. Para se contra-
por às futuras contendas, há que se estar atento às 
peculiaridades do emprego e aptidões essenciais. 
Seja em território nacional ou além das fronteiras 
do Estado, parcelas do Poder Militar flexíveis, ver-
sáteis, de caráter expedicionário, e formadas por 
combatentes profissionais, se apresentam como 
ferramentas extremamente aptas. Nesse contexto, o 
futuro indica um cenário complexo, mas que ratifi-
cará a tão consolidada importância e relevância do 
CFN para a Nação.

referências
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A Bateria de Lançadores 
Múltiplos de Foguetes 
ASTROS CFN 2020: 
primeiras impressões e perspectivas 
Capitão de Corveta (FN) Rafael Pires Ferreira

A História Militar nos mostra que a evolução dos 
meios de apoio de fogo sempre revolucionou a 
doutrina vigente, seja pelo alcance, seja pela leta-

lidade ou pela precisão.
Segundo QIAO LIANG e WANG XIANGSUI (1999), a 

revolução nos armamentos, invariavelmente, antecede as 
mudanças na doutrina militar e, consequentemente, seu 
planejamento. Normalmente, segue-se ao surgimento de 
uma arma revolucionária, o aparecimento de uma Revo-
lução dos Assuntos Militares (RAM).

O constante processo de desenvolvimento tecnológico 
tem criado condições para novas e contínuas expansões no 
conceito de campo de batalha, haja vista as possibilidades 
dos novos armamentos e novos conceitos de combate.

Embora não possa ser considerado uma RAM, o 
ASTROS CFN 2020 fomentará a revisão de conceitos de 
planejamento e de coordenação de fogos, em razão das 
novas capacidades geradas pelo Sistema, elevando, por 
conseguinte, o atual grau de Comando e Controle sobre 
essa nova Artilharia.
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O ASTROS (Artillery SaTuration ROcket System) 
surgiu em 1981 como solução a uma demanda apre-
sentada pelo Governo Iraquiano, que buscava um 
sistema de armas de alto grau de mortalidade, capaz 
de contrapor a desvantagem de efetivo empregado 
na guerra contra o Irã. Naquela época, o Irã tinha a 
intenção de dominar a Península Arábica e recons-
tituir o antigo Império Persa. A posição geográfica 
do Iraque servia de barreira às pretensões irania-
nas, sendo assim apoiado por vários países árabes 
e outros, como Estados Unidos da América (EUA), 
França, Alemanha e Brasil, que eram supridores de 
materiais de Defesa.

A Avibras1 já era uma contumaz fornecedora de 
materiais para o Iraque desde a década de setenta, 
quando a empresa se debruçou a desenvolver projetos 
de foguetes armamentistas com cabeça de guerra para 
a Força Aérea Brasileira - FAB (SBAT 70 - Sistema 
Bélico Ar-Terra de 70 mm), lançados de plataformas 
aéreas (aviões e helicópteros), portanto bastante 
conhecida pelas Forças Armadas Iraquianas.

Breve Histórico As tratativas entre a Avibras e o Iraque foram 
conduzidas em alto nível e, ao final, foi firmado 
o primeiro contrato ASTROS no valor de mais de 
quinhentos milhões de dólares, incluindo material 
e transferência de tecnologia.

Em 1984, a Arábia Saudita mostrou interesse 
em adquirir um sistema de foguetes, havendo dois 
sistemas em disputa: o MLRS (Multiple Launcher 
Rockets System) norte-americano e o ASTROS II 
brasileiro. Em outubro de 1984, houve uma de-
monstração dos dois materiais na área de tiro de 
Sharourah, ao sul do país, próximo da fronteira do 
Iêmen, tendo o ASTROS II saído vitorioso. 

Na entrega do material em 1987, novamente em 
Sharourah, a convite da Arábia Saudita, o Qatar 
presenciou a Escola de Fogo e, naquele momen-
to, realizou-se novo contrato com aquele país, 
com o advento do tiro percutente para o SS-60, 
passando a poder operar com cabeça múltipla ou 
alto-explosiva.

Em combate real, o ASTROS II teve participação 
destacada em dois grandes confrontos no Oriente 
Médio. Na Guerra Irã – Iraque, de 1980 a 1988, seu 
emprego mais notório ocorreu no encerramento do 
armistício entre os dois países com o lançamento 
de mais de seis mil foguetes SS-30 em 35 horas de 
operação massiva sobre a Península de Al-Faw. E na 
Guerra do Golfo 1990 e 1991, quando o ASTROS II 
atuou dos dois lados: tanto pelo Iraque, quanto pela 
coalizão aliada, com os materiais da Arábia Saudita 
e do Qatar. O maior envolvimento do sistema neste 
conflito foi a Batalha de Khafji, quando o Exército 
saudita empregou um grupo de dezoito lançadores 
(lado a lado) numa só ofensiva para recuperação da 
cidade saudita, dois dias depois de ter sido invadida 
pelo exército iraquiano.

Em 2003, durante a segunda invasão do Iraque 
pelas Forças de Coalizão, houve panfletagem da 
aviação norte-americana sobre o exército iraquiano, 
como Operação Psicológica visando à rendição das 
guarnições das Baterias de Lançadores Múltiplos de 
Foguetes (BiaLMF), visto que o ASTROS II iraquiano 
ainda representava uma ameaça, sendo alvo prioritário.

Passados 30 anos desde a sua criação, o ASTROS II 
encontra-se na sua sexta versão (MK6), sendo o sis-
tema de armas fabricado no Brasil mais conhecido 
no mercado internacional. Além de aprofundar o 
combate, ampliando o alcance da Artilharia de Cam-
panha, o Sistema é dotado de grande mobilidade e 
elevado poder de fogo.Entrega do Sistema Astros no Iraque.

1 - Avibras Divisão Aérea e Naval S.A. é uma indústria nacional de defesa, fabricante do Sistema ASTROS, sediada na cidade de Jacareí - SP.

Panfletagem 
norte-americana.

A importância dos 
Lançadores Múltiplos 
de Foguetes no 
combate moderno

Atualmente, os Sistemas Lançadores Múltiplos 
de Foguetes (LMF) são componentes da Artilharia 
de Campanha cuja importância é comparável à da 
Artilharia de Tubo. Tais sistemas começaram a ser 

empregados a partir das guerras de terceira gera-
ção2, em decorrência das transformações trazidas 
por esses conflitos. Basicamente, três mudanças 
foram fundamentais para o surgimento dos LMF. A 
primeira delas foi a ampliação e o aprofundamento 
do campo de batalha, que obrigou a Artilharia de 
Campanha a elevar o seu alcance, levando seus 
efeitos devastadores às áreas mais à retaguarda que, 
em passado próximo, eram pouco afetadas durante 
o combate. A segunda mudança foi o aumento da 
duração dos conflitos, que se tornaram cada vez 
mais continuados. Dessa forma, para minimizar o 

Sistema ASTROS CFN 2020 no 
Campo de Instrução de Formosa.

2 - A Guerra de Terceira Geração ou Guerra de Movimento baseou-se na velocidade, surpresa e deslocamento físico. Teve seu conceito introdu-
zido na 2ª Guerra Mundial pela “blitzkrieg” do Exército Alemão. A manobra tática ofensiva tinha como propósito desorganizar desde a frente de 
combate até a retaguarda do inimigo, causando o colapso das atividades logísticas e reduzindo seu poder de combate, inclusive de sua Reserva. 
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desgaste natural da tropa, bem como compensar as 
perdas ou necessidades de pessoal, viu-se necessário 
criar sistemas de armas com maior poder de fogo e 
letalidade, porém de simples emprego, cujas guar-
nições teriam um efetivo reduzido. E por fim, sendo 
uma Guerra de Movimento com o emprego de tro-
pas mecanizadas e blindadas, sempre apoiadas por 
Artilharia, era necessário desenvolver um sistema 
de apoio de fogo capaz de saturar uma área, proje-
tando um grande número de foguetes, em um curto 
intervalo de tempo sobre o inimigo, neutralizando 
suas atividades, desorganizando suas posições de 
apoio, destruindo formações concentradas, ou res-
pondendo eficazmente com fogos de contrabateria.

Tendo tarefas distintas, as Artilharias de Tubo e 
de Foguete passaram a ter papéis complementares, 
tornando-se igualmente importantes para o cumpri-
mento da missão. Enquanto os obuseiros e morteiros 
prestavam seu apoio cerrado e contínuo aos elementos 
em 1° escalão, engajando alvos tipo ponto, de pequeno 
e médio porte, e alvos tipo área de dimensões redu-
zidas, os LMF aprofundavam o combate, engajando 
alvos longínquos de grande porte e saturando uma 
área com elevado poder de fogo. A elevada dispersão 
inerente aos foguetes garante que eles cubram uma 
ampla área, tornando-os ideais para neutralizar ou 
destruir alvos de grandes dimensões.

Emprego tático da 
Bia LMF 

Atualmente, alguns Sistemas LMF já operam com 
munições guiadas, o que amplia suas possibilidades 
de emprego, permitindo principalmente que os 
mesmos possam prestar um apoio de fogo cerrado, 
sem colocar em risco a segurança das tropas amigas. 

Porém, o Sistema ASTROS ainda se limita aos fo-
guetes convencionais (não guiados) e, devido a essa 

diferença grosseira na dispersão dos fogos da Artilharia 
de Foguete em relação à Artilharia de Tubo, teremos, 
consequentemente, diferenças quanto às tarefas táticas 
(responsabilidade pelo apoio de fogo) atribuídas à  
BiaLMF em relação às demais Baterias de Tiro (BiaT).

Com a impossibilidade de prestar um apoio 
cerrado e contínuo aos elementos de manobra em 
1° escalão, em uma análise inicial, a BiaLMF es-
taria, normalmente, subordinada diretamente ao 
Comando da Força, sendo designada para cumprir, 
prioritariamente, missões pré-planejadas, decididas 
no Nível Operacional3.

A análise de alvos para o emprego da BiaLMF 
deve ser realizada desde o tempo de paz e de acordo 
com as Hipóteses de Emprego existentes4. Os níveis 
de prioridade estabelecidos na doutrina vigente 
também atendem aos fogos aplicados pelo sistema, 
sendo empregado, preferencialmente, em alvos de 
alta prioridade, que, dentro desse critério, são clas-
sificados como de Prioridade I5.

A escolha da BiaLMF como meio de apoio de 
fogo também deve ser precedida de considerações 
que levem em conta a aptidão para bater o alvo, a 
capacidade de produzir o efeito desejado e, princi-
palmente, a economia de meios, preservando esse 
sistema sempre quando for possível.

Outra possibilidade de emprego da BiaLMF, en-
tretanto, em caráter excepcional, poderia ocorrer em 
missões imediatas6, para engajar alvos classificados 
como Sensíveis7, também conhecidos como Time 
Sensitive Target (TST) ou Alvos Sensíveis ao Tempo. 
Tal denominação justifica-se por três características 
fundamentais desse tipo de alvo que são: importân-
cia, mobilidade e situação tática.

E, como componente da Artilharia de Campanha, 
a BiaLMF também poderia, em determinadas situ-
ações e mediante criteriosa análise, ser empregada 
em proveito tático, realizando Fogos de Aprofunda-
mento8 ou Fogos de Contrabateria9.

3 - Aquelas cujo cumprimento ocorre em um ciclo que varia de 72 a, no mínimo, 24 horas, e que tratam de alvos cuja importância operacional ou 
tática justifique a necessidade de discussão no Comando Operacional.
4 - No Planejamento do Apoio de Fogo no Nível Operacional, o Conceito Preliminar da Operação (CPO) deverá conter diretrizes sobre a confecção 
da Lista de Alvos. Logo, a seleção de alvos tem início nesta etapa do planejamento, quando o Estado Maior selecionará os alvos sobre os quais serão 
dirigidas as ações militares. Deve levar em conta os efeitos desejados e a manobra que será concebida, bem como objetivos a serem atingidos. Além 
disso, é necessária uma avaliação legal e política sobre os alvos que serão elencados. Serão inicialmente selecionados alvos retirados do Banco 
Nacional de Alvos do Ministério da Defesa relacionados ao(s) sistema(s) de interesse ou país(es) envolvidos na variante de Hipótese de Emprego 
em questão para a montagem das linhas de ação a serem apresentadas ao Comandante.
5 - Alvos capazes de impedir a execução da Idéia de Manobra da Força e de seus escalões subordinados.
6 - No decorrer do combate, normalmente, surgem necessidades específicas de apoio de fogo que, por sua natureza, não podem ser planejadas 
antecipadamente. São as chamadas Missões Imediatas, cujo ciclo seja menor que 24 horas.
7 - Devem ser entendidos como:
a) aqueles de grande valor estratégico, cujo engajamento e destruição podem interferir no efeito final desejado da operação;
b) alvos móveis, cuja destruição favorece a operação de um ou vários componentes e requerem um tratamento imediato, em razão do perigo que 
representam, ou que representarão em futuro próximo; e
c) alvos cujo dinamismo da situação tática atribui aos mesmos uma importância que antes não existia.
8 - Fogos desencadeados sobre alvos localizados em profundidade, normalmente além do alcance de Artilharia das Brigadas em 1° escalão. Tem 
por finalidade degradar a capacidade de Comando e Controle do inimigo e interditar o campo de batalha, dificultando ou impedindo o movimento 
de reservas e as atividades logísticas. 
9 - Fogos desencadeados com a finalidade de neutralizar os meios de apoio de fogo indireto do inimigo, compreendendo a Artilharia de Tubo, de 
mísseis, foguetes e morteiros.

Independente da tarefa tática atribuída à BiaLMF, 
é aconselhável que a direção tática de seus fogos 
fique sob a supervisão da Agência de Coordenação 
do mais alto escalão que, nesse caso, será o Centro 
de Coordenação de Apoio de Fogo (CCAF) da For-
ça. Para tal, constata-se a imperiosa necessidade da 
presença de um Oficial de Ligação em Artilharia de 
Foguetes nesta célula, para fins de coordenação e 
planejamento. Este militar deverá prover o apoio ao 
processo de tomada de decisão, devendo ser um Ofi-
cial especializado no emprego do Sistema ASTROS.

Outra consideração de suma importância para os 
planejamentos de emprego da BiaLMF está na vulne-
rabilidade do sistema em relação ao inimigo aéreo. 
Pela capacidade destrutiva e de aprofundamento que 
o sistema possui, uma bateria de lançadores torna-se 
alvo prioritário para o inimigo, que tentará atingí-lo 
sempre que possível.

10 - Região a ser ocupada por uma Seção ou pela Bateria de Tiro, destinada à preparação para o cumprimento de Missão de Tiro em segurança 
em uma ou mais Posições de Tiro.

SS30

A obtenção de alvos para o Sistema ASTROS, ca-
paz de aprofundar o combate de maneira ainda não 
vista com os meios orgânicos da Força de Fuzileiros 
da Esquadra (FFE), torna-se tarefa desafiadora e 

Busca de Alvos

A vulnerabilidade da BiaLMF em relação ao 
inimigo aéreo obriga o planejador a considerar a 
necessidade da Função de Combate “Proteção da 
Força” para a segurança de seu emprego.

Uma defesa antiaérea consistente, acompanhada 
da superioridade aérea, faz parte da Função de 
Combate “Proteção da Força”, indispensável para a 
segurança do material e da tropa especializada, seja 
durante a execução do tiro, seja nos deslocamentos 
anteriores e posteriores este, ou até mesmo na Po-
sição de Espera10.
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impõe a necessária incorporação de novos sistemas 
e procedimentos. Da mesma forma, observar e con-
duzir esses fogos de forma direcionada, segura e es-
timando danos, também exige capacidades inéditas 
no Corpo de Fuzileiros Navais (CFN).

A análise de alvos, considerando a viabilidade 
de batê-los com esse meio, requer estudos de es-
pecialistas com conhecimento técnico que propicie 
ao Comandante as informações necessárias para a 
tomada da decisão mais acertada.

Estudos mais apurados sobre inteligência de 
imagens, visando minimizar possíveis influências 
no emprego do material também são condicionantes 
para o acertado planejamento.

Por tratar-se de um sistema que satura área, é im-
perioso considerar no planejamento a chamada “leta-
lidade seletiva”. Alvos localizados em áreas urbanas, 
ou com densa população periférica, ou até próximos a 
locais de relevante importância econômica, devem ser 
profundamente estudados antes do assessoramento 
ao Decisor. Em algumas situações, a autorização para 
emprego deverá subir para os escalões estratégicos ou 
até políticos, caso não estejam explícitos nas Regras 
de Engajamento desses escalões. 

Dentre as fontes existentes para a busca de alvos, 
aquelas que podem levantar alvos compensadores 
e fazer o controle de danos para a BiaLMF, em uma 
análise sumária, são: relatórios de patrulhas de re-
conhecimento e ação profunda; Regiões de Interesse 
para Inteligência (RIPI); agentes infiltrados; tropas 
especiais; Sistemas Aéreos Remotamente Pilotados 
(SARP); refugiados; aviação; imagens de satélites ou 
aéreas; radares e outros meios eletrônicos.

Medidas para Segurança 
das Aeronaves 

No tocante às Medidas para Segurança das 
Aeronaves, tendo em vista as peculiaridades das 
trajetórias dos diversos tipos de foguetes do Sistema, 
que podem alcançar flechas de até 30 km de altitude 
e, futuramente, com o emprego do míssil tático de 
cruzeiro AV-TM 300, que poderá atingir alvos a 300 
km de distância, seus artefatos passam a ser mais 
um usuário do espaço aéreo e, como tal, exigem 
determinados controles e medidas para garantir a 
eficácia do seu emprego sem, no entanto, interferir 
ou representar risco para outros vetores.

As medidas existentes na doutrina vigente não 
contemplam na plenitude as necessidades dos 
procedimentos que garantiriam a segurança e a 
otimização dos fogos da BiaLMF. Portanto, como 
proposta para que seja estabelecida a coordenação 
e o controle do uso do espaço aéreo para este vetor, 
apresenta-se como medida de coordenação a Zona 
de Operações Restrita (ZOR). 

A ZOR será representada por dois volumes – um 
sobre a posição de tiro e outro sobre a área de impac-
tos – e por um corredor de conexão entre estes dois 
volumes que corresponderá à trajetória balística dos 
foguetes ou o plano de voo do míssil tático. Ela cor-
responderá a uma área de dimensões definidas dentro 
da qual o funcionamento de um ou mais utilizadores 
do espaço aéreo é restrito. Tal medida já é utilizada 
pelo United States Marine Corps (USMC), sendo de-
nominada pelos norte-americanos como “Goal Post”. 

Medida de Coordenação 
adotada pelo USMC 

para emprego do High 
Mobility Artillary Rocket 

Systems  (HIMARS): 
Goal Post

Perspectivas para a 
Bia LMF

Encontra-se em desenvolvimento pela Avibras o 
Projeto Estratégico ASTROS 2020 que contempla o em-
prego do foguete guiado AV-SS-40G e do míssil tático de 
cruzeiro AV-TM 300 a partir dos lançadores da BiaLMF.

O AV-TM 300 é um míssil de cruzeiro solo-solo 
com capacidade de levar uma carga bélica convencio-
nal de 200 kg a uma distância que varia de 30 a 300 
km, com precisão menor que 30 m. É um vetor com 
capacidade de atingir alvos de alto valor estratégico-
operacional localizado em grande profundidade, 
com alta precisão e baixa dispersão, reduzindo a 
possibilidade de danos colaterais e aumentando 
significativamente a eficácia das missões de tiro.

Ressalta-se, para fins de planejamento, que o in-
cremento do AV-TM 300 poderá colocar a BiaLMF 
na primeira fase da campanha, inserindo um novo 
vetor no atual fluxograma de pedidos de fogos, no 
qual a Bateria receberia solicitações de apoio de fogo 
em grande profundidade, assim como ocorre no 
Componente de Combate Aéreo.

Já o funcionamento do foguete guiado AV-SS-
40G consiste na atuação de jatos laterais na fase 
propulsada e empenas dianteiras canards na fase 
terminal, que corrigem a trajetória do foguete. Para 
isso, cada foguete sai da lançadora com a trajetória 

padrão na memória e, por meio de sensores inerci-
ais (INS) e GPS, compara a posição que se encontra 
com a posição desejada. Depois da comparação, os 
atuadores agem para colocar o foguete na trajetória 
padrão. Com esse novo sistema de guiamento, a 
dispersão dos foguetes será reduzida em cerca de 
75 %, reduzindo também em um quarto o número 
de foguetes necessários para se obter o mesmo efeito 
desejado (grau de saturação) provocado pela versão 
não guiada. O resultado final será a letalidade sele-
tiva, a redução dos efeitos colaterais, a economia de 
meios e vantagens operacionais e logísticas decor-
rentes do transporte diminuído de munições.

Assim como ocorreu no USMC, a introdução de 
munições guiadas no sistema permitirá novas pos-
sibilidades de emprego tático da BiaLMF. Com os 
foguetes convencionais, a BiaLMF é normalmente 
um elemento diretamente subordinado ao Coman-
dante do GptOpFuzNav (Comandante da Força), 
com o propósito de cumprir tarefas específicas, cuja 
natureza e aspectos de coordenação e controle não 
recomendam a sua incorporação a outro componente 
do GptOpFuzNav. Entretanto, com as munições 
guiadas, a BiaLMF passaria a ter a capacidade de 
prestar apoio cerrado aos elementos de manobra 
sendo, normalmente, colocado em Apoio Geral ao 
Componente de Combate Terrestre (CCT). Embora 
subordinado ao CCT, a decisão quanto ao uso da 
BiaLMF continuaria com o Comandante da Força, 
dependendo de sua aprovação para tal.

AV-TM300
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Conclusão ao desenvolvimento de munições que incorporem 
conceitos tecnológicos avançados, minimizando as 
correções e dispersões do tiro. 

Segundo FIGUEIREDO (1996), a repercussão 
mundial dos conflitos modernos é cada vez mais 
evidente como reflexo natural do desenvolvi-
mento tecnológico dos meios da mídia, sendo 
indispensável que se compreenda que essa re-
percussão externa engendre desdobramentos 
políticos que interferem na condução das mano-
bras militares.

Nesse sentido, infere-se que a escolha dos alvos 
deixará de ser uma decisão tão somente militar, 
passando a ser também uma decisão política, cres-

Embora a Guerra da Quarta Geração ainda seja 
meramente uma especulação, experiências adquiri-
das em combates recentes permitem inferir relevan-
tes mudanças na condução dos conflitos, sendo que 
algumas delas irão afetar diretamente o emprego dos 
Sistemas Lançadores Múltiplos de Foguetes. 

A presença cada vez mais marcante da opinião 
pública fará com que os antigos bombardeios de mas-
sa sejam substituídos por bombardeios cirúrgicos. A 
precisão dos fogos, evitando efeitos colaterais, leva 

cendo de importância as armas precisas e com alta 
tecnologia incorporada.

Tal desenvolvimento de munições mais precisas, 
como foguetes guiados, também ganham força em 
decorrência de outra característica marcante dos 
atuais conflitos que é a maior probabilidade de 
ocorrência de combates em localidade. Nesses ca-
sos, o efeito colateral sobre a população é fator de 
apreensão para qualquer Comandante.

Outra característica imperiosa dos conflitos atuais 
é a contundente eficiência dos meios de busca de 
alvos, obtida pela presença maciça da Ciência e Tec-
nologia, incrementando a obtenção de informações 
de combate e valorizando o Sistema de Inteligência. 

Para o Sistema ASTROS CFN 2020, essa capaci-
dade de obtenção e processamento das informações 
com grande rapidez posta à disposição dos Coman-
dantes, em qualquer nível, permitirá o engajamento 
em tempo real de alvos altamente compensadores a 
grandes distâncias e, com a incorporação do foguete 
guiado AV-SS-40G, com extraordinária precisão, 
infligindo grandes perdas ao adversário.

A imediata consequência dessa integração entre 
eficientes sistemas de busca de alvos e o crescente 
aumento do alcance dos sistemas de armas, levam 
os componentes de combate a dispersarem-se no 
terreno, a fim de não se tornarem alvos altamente 
compensadores para as letais armas do inimigo. Essa 
tendência também será observada na Artilharia de 
Campanha, que terá que buscar maior dispersão de 
seus elementos no terreno, sem, contudo, compro-
meter o Princípio da Massa. 

De modo a acompanhar as evoluções tecnológicas 
e doutrinárias, conclui-se que haverá uma crescente 
preferência ao emprego do foguete guiado AV-SS-40G 
no Sistema ASTROS CFN 2020, bem como a adoção 
da forma de emprego fracionada da BiaT, ou seja, por 
seções, como já observado no Sistema High Mobility 
Artillery Rocket System (HIMARS) do USMC.
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Organização Militar Transformadora da Atividade de 
Ensino na história do Corpo de Fuzileiros Navais

Os 60 anos do Centro de Instrução 
Almirante Sylvio de Camargo

Contra-Almirante (FN) Cesar Lopes Loureiro
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Os duzentos e sete anos de trajetória do Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN) demonstram uma notável evolução na sua organização, na 
diversificação e na qualidade dos seus materiais e, também, no pre-

paro do seu pessoal para o combate.
A instrução, no âmbito do CFN, alcançou níveis de excelência difíceis de 

serem imaginados no passado, em decorrência de um trabalho contínuo e 
dedicado de gerações que se sucederam, desde a instalação do Corpo de 
Marinheiros Fuzileiros na Fortaleza de São José, em 21 de março de 1809.

No curso dessa evolução, dois eventos constituíram-se nos marcos histó-
ricos transformadores do preparo do Fuzileiro Naval: o Decreto nº 21.106, 
de 29 de fevereiro de 1932, e a inauguração do então Centro de Instrução do 
Corpo de Fuzileiros Navais (CICFN), em 1955.

O Decreto nº 21.106/32 criou o Corpo de Fuzileiros Navais em substituição 
ao Regimento Naval, dando origem aos Regulamentos de 1932 e de 1934 que 
instituíram, pela primeira vez, um corpo próprio de Oficiais, ainda que de 
origens diversas, e uma Companhia Escola na sua estrutura organizacional.

O Centro de Instrução, por seu turno, foi criado pelo Decreto nº 38.360, 
de 22 de dezembro de 1955, e inaugurado em 28 de dezembro daquele ano, 
facultando aos Fuzileiros Navais uma área apropriada para a instrução, livre 
das restrições impostas pelos muros da Fortaleza de São José.

Introdução

No século XIX, instrução e adestramento se 
confundiam, posto que não existia uma doutrina 
própria e tampouco uma estrutura de ensino.

O Corpo de Marinheiros Fuzileiros estava cons-
tituído e organizado à semelhança dos Corpos de 
Infantaria do Exército, inclusive no que se referia 
à sua administração e à sua instrução. À época, 
no lugar de manuais, eram os regulamentos que 
explicitavam os conteúdos que deviam ser do co-
nhecimento e da prática dos combatentes.

Exemplificando, o regulamento em vigor no iní-
cio do século XIX determinava que se instruíssem 
os recrutas a carregar os seus mosquetes, no caso de 
bala de chumbo forçada, “deitando-se pólvora ao 
cano, colocando-se um parche untado sobre a boca, 
à bala por cima, dando-lhe uma forte pancada com 
o macete a fim de adaptá-la ao cano, calcando-a em 
seguida com a vareta a força de pancadas de macete 
até encostá-la na pólvora.”1  

Em uma época em que os claros do efetivo auto-
rizado por lei eram preenchidos por meio de recru-
tamento forçado e que a taxa de analfabetismo entre 
os brasileiros era de 82,3%2, o nível de instrução 
da tropa era extremamente baixo, com reflexos, no 
mínimo, curiosos quanto ao conteúdo da instrução: 
“Os recrutas broncos ou rústicos sentem dificulda-

O Início da 
Trajetória

des na execução dos movimentos alheios dos seus 
empregos. Cumpre aos instrutores mandar-lhes pôr 
nas mãos pesos proporcionados e fazer-lhes mover 
os braços nas diferentes direções possíveis a fim 
de que as articulações se tornem aptas e desemba-
raçadas”3.  O mesmo Regulamento trazia, ainda, a 
recomendação de que os instrutores não permitis-
sem que, durante a instrução, os recrutas fizessem 
resmungos ou motim! A continência individual, 
na instrução de ordem unida, era realizada com a 
mão direita ou com a esquerda, conforme o lado por 
aonde viesse ou estivesse o superior hierárquico...

Essa tropa, ainda que inculta, era coesa e de-
terminada, sendo, por consequência, muito bem 
considerada pelos governantes da época, fato que 
levou o Ministro da Marinha, Almirante Joaquim 
José Monteiro Torres, a assinar um Decreto em 21 
de abril de 1821, quando do regresso da Família 
Real para Portugal, “deixando no Brasil o Corpo de 
Marinheiros Fuzileiros ao serviço do novo governo, 
por tratar-se de força disciplinada e de confiança”. 
Uma semana antes da Independência, o Príncipe 
Regente D. Pedro, por meio da Provisão de 31 de 
agosto de 1822, deu nova organização ao Corpo de 
Marinheiros Fuzileiros, transformando-o em Corpo 
de Artilharia da Marinha, por considerar que pres-
tava relevantes serviços ao governo4.  

Anos mais tarde, em 1847, a Lei nº 1.587 criou o 
Corpo de Fuzileiros Navais em lugar do Corpo de 
Artilharia. Como nas organizações anteriores, os 
Oficiais do Corpo eram oriundos do Corpo da Ar-
mada. A instrução, por sua vez, era ministrada por 

Banda dos 
Fuzileiros Navais 

no séc. XIX.

1 - Livro Histórico do Corpo de Fuzileiros Navais, de Anthéro José Marques, 1942,  pág. 10.
2 - Primeiro Censo brasileiro, de 1872.
3 - Idem nota 1, pág. 11.
4 - Idem nota 1, pág. 13.
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Oficiais do Exército e por Oficiais do antigo Corpo 
de Artilharia que, mesmo reformados, continuaram 
a exercer os cargos, caso do Capitão Domingos José 
Freire e do Primeiro Tenente Antonio Manoel Per-
digão Fernandes, ambos instrutores de Infantaria 
da Armada.

Essa primeira denominação de Corpo de Fuzilei-
ros Navais, contudo, não perdurou por sequer cinco 
anos, visto que, em 1852, o Decreto nº 1.067, de 24 
de novembro, criou o Batalhão Naval, organizado 
com 1.216 Praças em seis Companhias de Infantaria 
e duas de Artilharia. Os Oficiais eram 23, todos do 
Corpo da Armada. O Batalhão Naval não possuía 
em sua estrutura um setor voltado exclusivamente 
para a instrução militar, que era ministrada nas 
companhias, e continuava limitado, em termos de 
espaço físico, pelos muros da Fortaleza de São José. 

Em 1871, retornaram do Paraguai para a Forta-
leza de São José 1.108 Praças, dos quais 219 foram 
licenciados por conclusão do tempo de serviço e por 
outros motivos. Uma Circular de 09 de dezembro 
daquele ano estabeleceu que o Batalhão Naval reali-
zasse exercícios gerais de Infantaria duas vezes por 
mês, às sextas-feiras, de 15:00 às 17:00 horas, com 
a participação de todos os destacamentos do Bata-
lhão, devendo o Comandante prevenir o Quartel-
-General quando da realização de fogo simulado. 

A simbiose entre a instrução e o adestramento, as 
restrições impostas pela área da Fortaleza à sua rea-
lização e a disseminação, por meio de regulamentos 
ou de circulares, das técnicas a serem empregadas 
pela tropa, perduraram até o final do século XIX.

Em 1904, o Ministro Júlio Cesar de Noronha 
introduziu importantes reformas na Marinha, no 
contexto de um amplo Programa Naval que reorga-
nizou todos os seus setores5.   Este programa levou 
em consideração diversas medidas propostas pelo 
então Comandante do Corpo, Capitão de Fragata 
Francisco José Marques da Rocha, dentre as quais 
“autorizar por meio das leis indispensáveis o acesso 
das Praças aos postos de Oficiais; e estabelecer a 
Escola Regimental a cargo de Oficiais subalternos 
remunerados”6.  Foi a primeira referência progra-
mática a um setor dedicado exclusivamente ao 
Ensino no CFN.

O primeiro grande marco histórico para o CFN 
na área do Ensino, contudo, ocorreu apenas em 
1932, com o Decreto nº 21.106, de 29 de fevereiro, 
de iniciativa do Almirante Protógenes Pereira Gui-
marães, Ministro da Marinha e ex-Comandante, por 
três vezes, do Batalhão Naval. Este decreto criou, 
definitivamente, o Corpo de Fuzileiros Navais em 
substituição ao Regimento Naval, dando origem, 
sucessivamente, ao Regulamento publicado por 
meio do Decreto nº 21.632/32 e aos Regulamentos 
de 1934 e 1940, todos de consequências notáveis 
para a área da instrução: a primeira menção sobre a 
finalidade de realizar Operações de Desembarque; 
a criação de uma Companhia Escola, incumbida 
de formar os Soldados Fuzileiros Navais; e a cons-
tituição inicial de um quadro de Oficiais próprio 
para o CFN, “permitindo a transferência, a juízo 
do governo, do Corpo da Armada para o Corpo de 
Fuzileiros Navais”7.  

Exercício de Ordem 
Unida na Fortaleza 
de São José - 1922.

5 - José Miguel Arias Neto, A Marinha Brasileira no início do séc. XX, pág. 12.
6 - Livro Histórico do Corpo de Fuzileiros Navais, de Anthéro José Marques, 1942, pág. 61.
7 - Revista “O Anfíbio – A Próxima Singradura”, nº 28, ano XXIX, pág. 76.

Esse quadro de Oficiais próprio, organizado 
inicialmente por transferência e logo depois por 
admissão, foi decisivo para o Corpo de Fuzileiros 
Navais, porque a partir da sua existência é que se 
formou a massa crítica indispensável para a trans-
formação do CFN rumo à modernidade. Neste 
processo, logo ao seu início, despontaram líderes 
de grande descortino que, de pronto, identificaram 
ser a Instrução uma ferramenta essencial para tal 
mudança. Dentre eles, destacava-se o então Coman-
dante Sylvio de Camargo, transferido em 1933 do 
Corpo da Armada para o Corpo de Fuzileiros Na-
vais quando Capitão-Tenente, promovido a Capitão 
de Corveta em 18 de janeiro de 1934, e que assumiu 
a função de Encarregado de Pessoal do CFN em 28 
de março de 1935.

Quando o Almirante Milcíades Portela Alves, 
ainda Capitão de Fragata do Corpo da Armada, 
assumiu o Comando-Geral, em 1932, existiam cerca 
de quinhentos analfabetos no CFN. Com o concurso 
de Oficiais da Reserva e de Oficiais Reformados que 
eram professores do Ensino Elementar, o Almirante 
Milcíades corrigiu essa deficiência, alfabetizando-os 8.  

Até o final da década de quarenta, o CFN era 
atendido por um grupo de professores e de instruto-
res constituído por Oficiais de Marinha, da Reserva 
e Reformados, por alguns Oficiais da Ativa do Cor-
po da Armada e por Oficiais da Ativa do Exército 
Brasileiro destacados. O Regulamento aprovado 

A Criação do 
Centro de Instrução

pelo Decreto nº 24.699, de 1934, determinava que “o 
Corpo de Fuzileiros Navais será organizado, instru-
ído, e posto em ação segundo os regulamentos do 
Exército, sobre organização de unidade, instrução, 
combate (...)”. Seu Art. 33 estabelecia que “os Oficiais 
do Corpo de Fuzileiros Navais serão formados na 
Escola Naval, em um curso feito em conjunto com 
os Aspirantes de Marinha, em que se substituem as 
matérias técnicas para os Oficiais do QO por maté-
rias relativas à especialidade do Corpo de Fuzileiros 
Navais” e que “o programa deste curso será organi-
zado pela Diretoria do Ensino Naval, e nele haverá 
as seguintes matérias, ministradas por Oficiais do 
Exército ou do Corpo de Fuzileiros Navais: Tática 
Geral, Tática de Infantaria, Armamento de Infantaria, 
Transmissões, Organização da Instrução e Pedagogia 
Militar e Organização do Terreno”. 

A participação de Oficiais e Praças nos cursos 
da Escola das Armas do Exército, futura Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), e da Escola de 
Sargentos de Infantaria (ESI), principais instrumen-
tos de aperfeiçoamento profissional deste período, 
vinculavam mais ainda o pensamento do Fuzileiro 
Naval à doutrina do Exército.

Na segunda metade da década de quarenta, a 
aproximação do Brasil com os Estados Unidos em 
decorrência da vitória na Segunda Grande Guerra 
causou reflexos importantes na Marinha do Brasil 
e no Corpo de Fuzileiros Navais. Era o início de 
uma forte influência da doutrina anfíbia americana 
que restou demonstrada no Art. 1º do Regulamento 
de 1950, que definiu o CFN como “uma Força de 
que dispõe a Marinha de Guerra para operar com 
as Forças Navais e as demais Forças em operações 
de caráter naval, com a responsabilidade principal 
no desenvolvimento da doutrina, da tática e do 
material de Operações Anfíbias”.

Exercício de 
desembarque em 
1947.

8 - Livro Histórico do Corpo de Fuzileiros Navais, de Anthéro José Marques, 1942, pág. 113.
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A Marinha do Brasil, em consequência desta 
forte influência, passou por profundas modificações 
organizacionais, dentre as quais a criação da Força 
de Transporte, com a aquisição de quatro navios 
transporte de tropas e de Embarcações de Desem-
barque de Viaturas e Pessoal (EDVP). A Força de 
Transporte da Marinha constituiu-se no instrumen-
to que permitiu concretizar a prática operativa de 
natureza anfíbia aos conhecimentos doutrinário-
-teóricos que os Fuzileiros Navais obtinham em 
cursos iniciados neste mister, no país e no exterior 9.  

Os Oficiais passaram a realizar cursos no United 
States Marine Corps (USMC) e no Royal Marine Corps, 
além do Exército Brasileiro. As Praças cursavam no 
Exército e realizavam cursos internos. Os manuais 
utilizados eram oriundos da bibliografia do Exército 
e de traduções dos manuais norte-americanos. As ins-
truções eram ministradas em áreas limitadas e os exer-
cícios realizados por curtos períodos em locais como 
a Barra da Tijuca, a Baía da Ilha Grande e Gericinó. 

Urgia a obtenção de uma área para o aquartela-
mento e para a instrução da tropa, necessidade há 
muito identificada pelo então Comandante Sylvio 
de Camargo, “desde o início de sua vivência com 
a tropa aquartelada na Ilha das Cobras, com todas 
as servidões decorrentes das condições existentes, 
percebeu que seria imprescindível, dentre outras 
medidas, a transposição dos limites daquele aquar-
telamento”10.   Tal convicção, construída ao longo 
de significativa parte da sua carreira e impulsionada 
pelo quadro de transformações vivenciadas naquela 
conjuntura, teve a oportunidade de redundar em 
atitudes decisivas graças, primeiro, a sua nomeação 
como Chefe do Estado-Maior do CFN, em 21 de 
junho de 1943, e, depois, a sua assunção, em 17 de 
novembro de 1945, no cargo de Comandante-Geral, 
já promovido ao posto de Contra-Almirante (FN).  
No exercício destes elevados cargos, o Almirante 
Sylvio de Camargo dedicou-se pessoalmente ao 
projeto da construção do futuro Centro de Instrução.

A Ilha do Governador surgiu como um local favo-
rável para a empreitada, tendo em vista a existência 
de áreas da União sob a administração da Marinha 
do Brasil. Dentre as áreas inicialmente consideradas 
estava a Fazenda de São Bento, que se estendia de 
norte a sul da Ilha, uma outra área sob a guarda da 
então Diretoria de Comunicações da Marinha e uma 
área, então ociosa, que englobava o Bananal e a Praia 
Grande, que terminou sendo escolhida.

9 - Revista “O Anfíbio – A Próxima Singradura”, nº 28, ano XXIX, pág. 83.
10 - Revista Marítima Brasileira, 2º trimestre de 2002, pag. 70 – “O Alte Sylvio de Camargo”, artigo de autoria do AE (FN) Carlos de Albuquerque.
11 - Revista “O Anfíbio”, nº 24, ano XXV, pág.14 – “O Centro de Instrução do Corpo de Fuzileiros Navais”, artigo do CMG (FN) Cosme Nuñez.
12 - Revista “O Anfíbio”, nº 24, ano XXV, pág. 37 – “O Arquiteto do CIASC”, artigo do CA (FN) Jorge Mendes Bentinho.

Em que pese o fato de que parte do terreno já 
fosse propriedade da União, foram necessárias di-
versas desapropriações com o propósito de se criar 
uma área contínua na dimensão apropriada ao fim 
a que se destinava.  Tais desapropriações, em sua 
grande maioria, se deram entre 1941 e 1945 e, em 
1948, a área foi entregue ao Corpo de Fuzileiros 
Navais. O Ministro da Marinha, Almirante Sylvio de 
Noronha, baixou o Aviso Ministerial nº 1513, de 29 
de junho, nomeando o Almirante Sylvio de Camargo 
para a presidência de um Grupo de Trabalho que 
iria “planejar as futuras instalações do Campo da 
Ilha do Governador”, com a orientação, dada por 
um segundo Aviso Ministerial, de nº 1515, de con-
templar “quartéis destinados às 1ª, 2ª e 3ª Unidades 
de Desembarque (a serem criadas), um quartel para 
Artilharia e um Centro de Instrução”11.  

O futuro Centro de Instrução era, contudo, a 
prioridade, e para viabilizá-lo o Almirante Sylvio 
de Camargo empreendeu gestões contínuas junto 
à Alta Administração Naval e mesmo fora da Ma-
rinha visando angariar os recursos necessários.

 De imediato, os diversos cursos passaram a rea-
lizar os seus exercícios e as suas atividades práticas 
no terreno recém-recebido e, paralelamente, foram 
iniciados trabalhos de terraplanagem, de aterros e 
de demarcação de arruamentos.

A Diretoria de Engenharia da Marinha lançou, 
em 1950, um concurso de âmbito nacional para 
escolher o projeto do futuro Centro, quando se 
apresentaram dezesseis concorrentes. Dentre as 
propostas, foi escolhida a elaborada pelos arquite-
tos Roberto Nadalutti e Oscar Valdetaro, de linhas 
arquitetônicas arrojadas e modernas (característica 
marcante das edificações até os dias de hoje). A 
semelhança dos traços arquitetônicos do Centro de 
Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC) 
com as obras de Oscar Niemeyer se explica pelo 
fato dos dois autores do projeto terem desenvolvido 
diversos trabalhos para o renomado arquiteto em 
seu início de carreira12.  

Em 1951, os terrenos desapropriados foram 
entregues definitivamente para o Ministério da 
Marinha por meio de um Mandado de Imissão de 
Posse da 3ª Vara de Fazenda Pública.

Os recursos para as necessárias obras, porém, ain-
da não estavam disponíveis, visto que o orçamento da 
Marinha não comportaria tal investimento. A oportu-
nidade surgiu quando o Ministro da Marinha, Almi-

rante Renato Guilhobel, viabilizou junto a Câmara de 
Deputados, por meio do Deputado Gustavo Capa-
nema, recursos para um amplo projeto de reforma 
da Força, que visava à construção de bases navais 
e a aquisição de meios flutuantes. A Lei nº 1383, de 
junho de 1951, assegurou, então, os recursos para a 
concretização do acalentado sonho da construção 
do Centro. Como a Lei previa a disponibilização 
financeira apenas a partir de 01 de janeiro de 1952, 
um empréstimo junto ao Banco do Brasil permitiu 
que a obra se iniciasse ainda em 1951.

Em 28 de dezembro de 1955 era inaugurado 
o Centro de Instrução do Corpo de Fuzileiros 
Navais, o CICFN, com a presença de autoridades 
nacionais e estrangeiras, além da primeira turma 
de Guardas-Marinha (FN) da Escola Naval que iria 
realizar seu futuro estágio pós-curso já no novo 
estabelecimento.

 Já em 1956 foram iniciados no CICFN os Cursos 
de Formação de Cabos e os Cursos de Formação e 
Aperfeiçoamento de Sargentos. Foi implementado 
o Curso Preliminar, antecessor do Curso Avan-
çado de Operações Anfíbias (CAVANF), para a 
complementação do Aperfeiçoamento de Oficiais, 
e o Estágio pós-curso da Escola Naval, além de 
diversos outros cursos de menor duração e está-
gios, todos ainda sob forte influência da doutrina 
norte-americana no que se referia às Operações 
Anfíbias, e do Exército Brasileiro para a realização 
das Operações Terrestres.

O CIASC nos dias 
de hoje

Em 1966 foi criado o CAVANF, que passou a rea-
lizar a complementação do aperfeiçoamento de Ofi-
ciais para Operações Anfíbias, aperfeiçoamento que 
ainda era realizado na Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais do Exército (EsAO). Os cursos para Praças, a 
partir da década de setenta, foram organizados em 
Escolas, substituindo a antiga “Escola de Fileiras” 
e subordinadas a um Departamento de Instrução.

Em 1971, o CICFN teve sua denominação alterada 
para Centro de Instrução e Adestramento do Corpo 
de Fuzileiros Navais (CIAdestCFN) e, em 1990, após 
o falecimento do seu grande mentor e realizador, 
passou a denominar-se Centro de Instrução Almi-
rante Sylvio de Camargo (CIASC), em uma justa 
homenagem àquele que dedicou grande parte da sua 
vida à melhoria do preparo do Fuzileiro Naval e ao 
aperfeiçoamento da instrução no âmbito do Corpo.

A Portaria nº 39, de 17 de novembro de 1989, 
do Ministério da Marinha, criou o Curso de Aper-
feiçoamento de Oficiais do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CAOCFN), em substituição ao CAVANF, 
permitindo que o aperfeiçoamento de Oficiais fosse 
realizado, a partir de então, integralmente no CFN, 
eliminando a dependência de vagas disponibili-
zadas pelo Exército e, sobretudo, abrindo a pos-
sibilidade do desenvolvimento de uma doutrina 
própria, coerente com os meios disponíveis. Fator 
decisivo nesse período foi o lançamento do Manual 
CGCFN-01, Doutrina de Operações Terrestres, ini-
ciativa do Almirante de Esquadra (FN) Coaraciara 
Brício Godinho, Comandante-Geral, manual pre-
cursor de toda a “Série CGCFN” de publicações, 
que viria em seguida. Simultaneamente, iniciava-se 
no CAOCFN o desenvolvimento de um Sistema 
de Jogos Didáticos (SJD), embrião do atual Centro 
de Jogos Didáticos (CJD), que permite avançadas 
simulações de situações de combate com apoio de 
modernas interfaces gráficas.

Os primeiros anos 
do CICFN.
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Em 2000, o CIASC passou a ser responsável 
pela execução do Curso de Especialização em 
Guerra Anfíbia (C-Esp-GAnf), para Oficiais A-FN 
e QC-FN egressos do Curso de Formação de Oficiais 
do Centro de Instrução Almirante Wandenkolk 
(CIAW), e pelo Estágio Especial de Guerra Anfíbia 
(E-EGAnf), para os Guardas-Marinha (FN) oriundos 
da Escola Naval. Recebeu também, no mesmo ano, a 
responsabilidade pela execução do Curso Especial de 
Comandos Anfíbios (C-Esp-ComAnf), que era execu-
tado desde 1972 no Batalhão de Operações Especiais 
de Fuzileiros Navais, Batalhão Tonelero, liberando 
aquela Organização Militar das tarefas de Ensino.

O crescente envolvimento das Forças Armadas 
brasileiras em Operações de Paz, com destaque para 
a participação de efetivos de Fuzileiros Navais, levou 
à criação, em 2009, da Escola de Operações de Paz de 
Caráter Naval, responsável pela execução dos Está-
gios Preparatórios para Contingentes de Operações 
de Paz e dos Estágios de Operações de Paz de Ca-
ráter Naval. Essas três Escolas, a de Guerra Anfíbia, 
responsável pelo C-Esp-GAnf/E-EGAnf, a de Ope-
rações Especiais, responsável pelo C-Esp-ComAnf 
e pelo Estágio Especial de Operações Especiais, e a 
de Operações de Paz de Caráter Naval, conformam 
o Departamento de Cursos Operacionais (DCOp).

Em 22 de junho de 2011, foi criada a Escola de 
Liderança, inicialmente como assessoria do Co-
mandante do CIASC e mais tarde subordinada ao 
Departamento de Instrução.

O contínuo aprimoramento resultou, em 2012, 
no reconhecimento formal do CIASC pela Diretoria 

de Ensino da Marinha como o “Primeiro Centro de 
Excelência da Marinha do Brasil”, ao conquistar 
964 do total possível de 1.000 pontos, em avaliação 
externa conduzida por aquela Diretoria.

Em 06 de setembro de 2013, o Comandante da 
Marinha aprovou a criação da nova especialidade 
de Blindados para Praças do CFN. Foi criada, então, 
a Escola de Blindados, cujos primeiros Cursos de 
Especialização e Aperfeiçoamento tiveram início em 
2015. Essa Escola e a Escola de Liderança vieram 
somar às tradicionais Escolas de Infantaria, Arti-
lharia, Engenharia, Comunicações Navais e Eletrô-
nica, Motores e Máquinas, Habilitação e Formação, 
Escrita, Música e Corneta e Tambor para integrar o 
atual Departamento de Instrução.

Ao longo da sua existência, mercê da dedicação 
dos sucessivos Comandantes e Tripulações, o CIASC 
aperfeiçoou o conteúdo curricular de seus cursos, 
todos baseados em doutrina própria e ajustada à 
realidade dos meios do CFN, incorporou modernas 
práticas pedagógicas, tornou-se responsável pela 
execução de todos os cursos de carreira para Praças 
FN e pelos Cursos de Especialização e de Aperfei-
çoamento de Oficiais. Passou a realizar, ainda, a su-
pervisão pedagógica de todos os cursos de interesse 
do CFN que têm lugar em Organizações Militares 
executantes não sediadas em suas instalações.

Em 2014, 1.011 alunos passaram pelo CIASC 
realizando cursos de carreira, sendo 133 Oficiais e 
878 Praças. Além desses, 3.034 militares frequenta-
ram as suas instalações fazendo cursos de menor 
duração, especiais e expeditos, e variados estágios 
de qualificação.

O CIASC hoje.

 O ano de 2015 marcou a efeméride dos sessenta 
anos de existência do CIASC. As justas comemora-
ções por essa significativa ocasião, que tanto orgu-
lha os Fuzileiros Navais, alertam também para os 
desafios que despontam no futuro.

Em decorrência da Lei nº 12.216/2010, os limites dos 
efetivos do CFN foram acrescentados de 289 Oficiais e 
3.058 Praças, já descontadas a margem de segurança e 
a taxa de administração, resultando no maior número 
de militares alunos em cursos de carreira – 1.152 - des-
de a criação do Centro, em 1955. Hoje funcionando 
com a sua capacidade máxima, a Alta Administração 
Naval planeja o CIASC do porvir visando fazer frente 
ao aumento crescente do número de alunos.

 Essa ampliação faz-se necessária ao longo dos 
próximos cinco a dez anos, posto que os novos 
efetivos de Soldados Fuzileiros Navais que estão 
sendo formados no Centro de Instrução Almirante 
Milcíades Portela Alves (CIAMPA) e no Centro 
de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB) 
entrarão na fase de especialização e, em seguida, 
concorrerão à Habilitação como Sargentos e ao 
Aperfeiçoamento. Ademais, há a necessidade de 
se atender aos cursos de carreira de um número 
crescente de Oficiais.

Visando ampliar a capacidade do CIASC, uma 
nova Escola de Música deverá ser instalada no 
prédio da antiga garagem de barcos do Centro; o 
Comando do Corpo de Alunos terá uma nova con-
figuração e ocupará as instalações da atual Escola 
de Música, após uma ampla reforma (ambos os 
projetos com as plantas já prontas); as edificações 
do atual Batalhão de Comando e Controle da Divi-
são Anfíbia retornarão para o CIASC, onde serão 
instaladas novas salas de aula; serão construídos 
novos rancho e cozinha, no espaço contíguo àquele 
Batalhão; e no espaço onde hoje estão os atuais ran-
chos, serão construídos novos alojamentos.

Com a concretização de tais iniciativas e sem abrir 
mão dos ideais originários de seus fundadores e da 
reconhecida excelência no Ensino conquistada gra-
ças ao trabalho de sucessivas gerações de Fuzileiros 
Navais, o Centro de Instrução Almirante Sylvio de 
Camargo estará preparado para os novos tempos.

O CIASC 
do futuro

Conclusão
Mais que um Centro de Instrução exclusivo do 

Corpo de Fuzileiros Navais, o CIASC constituiu-se em 
marco transformador do CFN rumo à modernidade.

A partir da sua criação, há sessenta anos, pode 
o CFN, gradativamente, crescer além dos muros da 
histórica e de valor inestimável, Fortaleza de São José; 
o CIASC deu a tão necessária guarida às primeiras 
gerações de Oficiais Fuzileiros Navais formados na 
Escola Naval; passou a reunir, em um mesmo lugar, 
a Especialização e a Formação das Praças, sob as 
exigentes peculiaridades que envolvem a preparação 
do Combatente Anfíbio; deu origem ao desenvolvi-
mento de uma doutrina própria; contribuiu, enfim, 
para o fortalecimento definitivo do Espírito de Corpo 
de gerações de Fuzileiros Navais.

Mais que uma Escola, o CIASC é o local onde 
gerações e gerações de Fuzileiros Navais renovam 
o seu Espírito de Corpo; o local em que são cultu-
ados os valores intrínsecos ao Corpo de Fuzileiros 
Navais: Honra, Competência, Determinação e Pro-
fissionalismo.

Logomarca Oficial em comemoração ao aniversário 
de  60 anos do CIASC.
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