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

zileiros 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 moder-
no 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 aper-
feiçoamento técnico-profissional.
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Editorial Nossa Capa
Após 13 anos de serviços prestados, a Missão 

das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti 
(MINUSTAH) chegou ao fim em outubro de 2017. 
A missão, criada por uma resolução do Conselho 
de Segurança da Organização das Nações Unidas 
(ONU) em fevereiro de 2004, tinha como objetivo 
restabelecer a segurança e a estabilidade do país 
após sucessivos episódios de violência e conflitos, 
que culminaram com a partida do então presidente, 
Jean Bertrand Aristide, para o exílio. 

O Brasil esteve à frente do componente militar 
da MINUSTAH desde o início, com a participação 
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, além do 
apoio de tropas de outros 20 países. No âmbito da 
Marinha, foram enviados ao Haiti 703 Oficiais e 
5.412 Praças, divididos por 26 contingentes. 

A missão ganhou novos contornos com o passar do 
tempo. Quando a situação de turbulência estava con-
trolada, a tarefa passou a ser a de apoiar o governo, em 
conjunto com a Polícia Nacional Haitiana, na manuten-
ção da estabilidade, ajudando o país a cumprir suas 
metas e delineando um futuro mais digno à população.

O trabalho foi árduo e imprevistos aconteceram. 
Duas grandes catástrofes naturais atingiram o Haiti, 
causando milhares de mortes, inundações e deixan-
do famílias desabrigadas. Por ocasião do terremoto 
de 2010, o 11º Contingente do Grupamento Opera-
tivo de Fuzileiros Navais, que estava no fim de sua 
missão, prestou o apoio necessário para que o país 
pudesse, gradativamente, retornar à normalidade.  

Quando o furacão Matthew atingiu o Haiti, 
em 2016, os Fuzileiros Navais do 24º Contingente, 
em conjunto com a Companhia de Engenharia 
do Exército Brasileiro, trabalharam noite e dia na 
desobstrução de estradas para a chegada de as-
sistência. Em outubro do mesmo ano, um Pelotão 
de Fuzileiros Navais foi a primeira tropa a conse-
guir chegar, por terra, aos locais mais afetados, re-
afirmando a capacidade expedicionária e a pronta 
resposta do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN).

O fim da MINUSTAH trouxe à tona o sentimento 
de dever cumprido. Os objetivos foram alcançados e o 
país adquiriu a maturidade política e institucional para 
trilhar um caminho de prosperidade e legalidade. 

Para celebrar o sucesso da missão, produzimos 
esta edição de “O Anfíbio”, contendo um balanço dos 
13 anos da MINUSTAH. Trazemos, na abordagem de 
militares que tiveram a oportunidade de vivenciar a 
missão de paz, aspectos como: a mobilização do CFN, 
a Logístca da Missão, as mudanças de postura da tro-
pa, o legado ao CFN, entre diversos outros assuntos, 
além de duas entrevistas exclusivas com o primeiro e 
o último Force Commander da MINUSTAH.

 Boa leitura! ADSUMUS!

Tendo a participação brasileira e os êxitos al-
cançados na Missão das Nações Unidas para a 
Estabilização do Haiti como tema desta edição da 
revista “O Anfíbio”, a capa reflete as ações ocorri-
das nesses 13 anos de completa dedicação ao povo 
haitiano. Tais ações externaram, desde o primeiro 
até o último contingente e passando pelas diversas 
posturas adotadas pela tropa durante a Missão, os 
valores  essenciais dos Fuzileiros Navais: a honra, a 
competência, a determinação e o profissionalismo.
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A honra sempre esteve na base da formação militar. Ela 
sustenta a coragem daqueles que abandonam seus lares 

em defesa da Pátria, constrói sua disciplina, guia suas 
ações e motiva seu espírito de corpo.

Ser honrado é poder olhar nos olhos de seus 
pares, superiores e subordinados e saber que 

foram íntegros em suas decisões e hones-
tos em suas ações. Ser honrado é poder 
retornar aos seus lares e olhar nos olhos 
de seus familiares e amigos, de cabeça 
erguida, transmitindo-lhes a firmeza de 
seu caráter e o comprometimento que 
adotam para com sua Pátria.

Em nome dessa honra, todo Fuzi-
leiro Naval é um patriota responsá-
vel por seus atos, que cumpre com 
suas obrigações, zela pela integri-
dade de seus companheiros, lide-
ra pelo exemplo e possui cora-
gem mental, moral e física.

A Honra é o patrimônio da alma.

ADSUMUS!
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Ao ensejo do encerramento das operações mili-
tares da Missão das Nações Unidas para a Estabi-
lização do Haiti (MINUSTAH), estamos diante de 
uma excelente oportunidade para abordar aspectos 
menos conhecidos da missão, relacionados ao pla-
nejamento e à preparação para o desdobramento 
inicial do Contingente Brasileiro, uma vez que a 
participação de Grupamentos Operativos de Fu-
zileiros Navais (GptOpFuzNav), desde o início da 
missão, foi enaltecida pelos altos padrões operati-
vos, logísticos e disciplinares alcançados.

É possível afirmar que uma série de decisões e 
providências desencadeadas antes do início propria-
mente dito da participação brasileira na MINUSTAH 
(lembrando que o Brasil foi o primeiro país a posi-
cionar seu contingente militar naquele país amigo) 
foram decisivas para o grande sucesso logrado ao 
longo de aproximadamente 13 anos de operações.

O presente artigo tem como objetivo apresentar 
ao leitor alguns desses aspectos, procurando tanto 
evitar a repetição da abordagem adotada em outros 
textos, quanto demonstrar que boas práticas adota-
das naqueles lances iniciais contribuíram significa-
tivamente para o continuado êxito obtido. 

A propósito, é bastante razoável supor que al-
guns ensinamentos decorrentes dessas ações pos-
sam ser igualmente úteis em vindouras operações 
de paz, já que, embora cada nova missão certamen-

te venha a apresentar suas especificidades, especial-
mente nos aspectos políticos e geográficos, muitas 
das características centrais deste tipo de operação 
militar tenderão a repetir-se.

É igualmente possível crer que, com as devidas 
adaptações, ao menos parte do que foi aprendido 
no lançamento da MINUSTAH pode encontrar 
aplicação na mobilização de GptOpFuzNav para 
outros tipos de operação.

Decerto, não será possível evitar totalmente al-
guma redundância com outras matérias já publi-
cadas em diversas mídias, inclusive na própria sé-
rie “O Anfíbio”, mas tentar-se-á manter o foco no 
planejamento e na preparação para a MINUSTAH, 
atividade de forte viés logístico, já que a elevada 
prontidão operativa, intrínseca às nossas tropas, 
eximiu-nos de qualquer providência relevante no 
sentido de se cobrir algum tipo de lacuna porven-
tura existente neste segmento à época.

A abrangência será limitada ao primeiro 
GptOpFuzNav-Haiti, mas eventualmente será con-
veniente adentrar as questões atinentes ao Con-
tingente Brasileiro como um todo, até porque este 
autor, no alvorecer da missão, era o Chefe do Esta-
do-Maior do Comando da Tropa de Desembarque 
(CmdoTrDbq), sendo logo a seguir nomeado como 
Oficial de Logística (G-4) da Brigada Brasileira da 
MINUSTAH, em seu primeiro contingente.

Vice-Almirante (FN) Paulo Martino Zuccaro

O início da MINUSTAH e os ensinamentos 
para a mobilização de Grupamentos 
Operativos de Fuzileiros Navais
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No início de 2004, a crise política e humanitá-
ria que assolava o Haiti, na esteira do turbulento 
processo que resultou na saída de Jean Bertand 
Aristide do cargo de Presidente da República, 
desembocou em duas operações militares. Uma 
delas foi a intervenção de uma força multinacio-
nal – Multinational Interim Force in Haiti (MIF-H) 
– liderada pelos Estados Unidos da América (EUA) 
e moldada no formato de uma Marine Expeditionary 
Unit (MEU), fonte de referência, em nossa doutri-
na, do GptOpFuzNav de nível Unidade Anfíbia 
(UAnf). A outra foi uma operação de Evacuação de 
Não-Combatentes (ENC), conduzida por um pe-
queno GptOpFuzNav do Corpo de Fuzileiros Na-
vais (CFN), nucleada por efetivos da Companhia 
de Polícia do Batalhão Naval e realizada por meio 
da aeronave C-130 Hércules, que foi incumbida 
de evacuar a representação diplomática brasileira 
acreditada naquele país. A missão foi cumprida 
satisfatoriamente, vindo aquele GptOpFuzNav 
a servir de base para a organização do primeiro efe-
tivo do Destacamento de Segurança da Embaixada 
do Brasil no Haiti.

Entrementes, no Brasil, o Comando da Força 
de Fuzileiros da Esquadra (ComFFE) vinha em-
penhando-se com afinco para que o conceito de 
Força de Emprego Rápido (FER) se consolidasse e 
ganhasse vida e corpo. Para tanto, foi aplicado o ro-
dízio de unidades-núcleo, tal como idealizado no 
Simpósio do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) re-
alizado em 2000.

Inspirado na temática do Haiti e em vista de ru-
mores a respeito de uma possível participação bra-
sileira em uma força de paz que viesse a substituir a 
MIF-H, cuja atuação, aliás, constituiu um exemplo 
bem caracterizado de “Operação de Imposição da 
Paz”, o ComFFE conduziu um exercício de ativa-
ção da FER, a Operação Albatroz, empregando o 
CmdoTrDbq, o 3º Batalhão de Infantaria de Fuzilei-
ros Navais (3º BtlInfFuzNav), Batalhão Paissandu, 
à época núcleo da FER pelo sistema de rodízio, e 
todos os apoios típicos de uma UAnf nas dosagens 
doutrinárias.

A sagacidade daquela providência mostrou todo 
seu valor logo após o fim do exercício, pois em pou-
quíssimo tempo recebemos a notícia de que aquela 
possibilidade que constituiu o tema central da Ope-
ração Albatroz tornar-se-ia realidade muito em breve. 

O planejamento inicial previa o desdobra-
mento de uma UAnf com a particularidade de 
que até duas Companhias de Fuzileiros Navais 

Desenvolvimento (CiaFuzNav) seriam constituídas por efetivos de 
países amigos, cabendo ao Batalhão Paissandu pro-
porcionar o Comando do Componente de Combate 
Terrestre (CCT) e uma CiaFuzNav. No prossegui-
mento da missão, o nível do GptOpFuzNav foi ajus-
tado para Elemento Anfíbio (ElmAnf), já que não se 
confirmou a inclusão de subunidades estrangeiras.

Uma vez definida essa constituição inicial do 
GptOpFuzNav-Haiti, assim como identificadas suas 
tarefas mais prováveis – as características da Área 
de Operações (AOp), o entorno político e estratégico 
onde logo estaríamos imersos e as possíveis oposições 
e ameaças a que estaríamos sujeitos, e que viriam a 
materializar-se em razoável monta – nos debruçamos 
sobre o planejamento logístico decorrente.

Mobilização do 1º Contingente

Sem qualquer resquício de empáfia, vaidade ou 
soberba, posto que se trata, antes de mais nada, do 
resultado de um trabalho em equipe, se há uma área 
em que os acertos iniciais alavancaram o sucesso 
do GptOpFuzNav-Haiti e repercutiram por alguns 
anos, foi seu planejamento logístico e financeiro, 
exatamente nesta ordem. Considerando-se que o 
CFN é nacional e internacionalmente reconhecido 
por ostentar um alto grau de prontidão operativa, 
partiu-se do fato de que não haveria a necessidade 
de volumosas aquisições de sistemas de combate, 
apenas a reposição, no inventário da instituição, 
dos meios que seriam desdobrados na AOp, bem 
como a obtenção de suprimentos variados, que iam 
desde os gêneros alimentícios para o início das ope-
rações até a munição e inúmeros sobressalentes, 
além de alguns acréscimos diretamente relaciona-
dos às peculiaridades da missão.

Isso começa com a conformação de uma base 
robusta e dotada de estruturas adequadas para o 
acolhimento do pessoal nas melhores condições 
possíveis. Afinal de contas, cada contingente pas-
saria, pelo menos, seis meses em intensas ativida-
des no local, o que nos levou a conceber uma base 
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bem aquinhoada de instalações e meios, que asse-
gurassem o maior conforto possível. Havia algumas 
limitações, naturalmente, dada a singularidade da 
situação que encontraríamos, particularmente o cli-
ma predominantemente quente e a ocorrência qua-
se rotineira de furacões e tempestades tropicais.

Era também desafiador o fato de estarmos “abrin-
do” uma missão em um país severamente afetado 
quanto à disponibilidade de bens para aquisição. Esse 
fator foi agravado pela crise política e humanitária vi-
gente, razão de ser, a propósito, da decisão, por parte 
da Organização das Nações Unidas (ONU), de retor-
nar àquele sofrido país com mais uma missão de paz, 
desta vez feita sob a liderança do Brasil.

Em nenhum momento, contudo, deixamos de 
considerar a distância e a descontinuidade geográ-
fica entre o Haiti e o Brasil. Estamos falando de um 
país insular situado a uma distância de aproxima-
damente 6.000 km das principais cidades brasileiras. 
Ademais, o Brasil incorporou-se à missão dentro 
do conceito logístico Wet Lease, previsto na regula-
mentação da ONU, mais especificamente de seu 
Departamento de Operações de Manutenção da Paz 
(Department of Peacekeeping Operations – DPKO). De 
acordo com esse modelo, que, aliás, é o preferido por 
aquele organismo internacional em detrimento à al-
ternativa Dry Lease, cada contingente se encarrega de 
fazer a manutenção de seus meios, desonerando a 
ONU de tal tarefa, mas resultando em um reembol-
so maior para o país desse contingente.

Assim, foi muito importante o robustecimento 
dos meios e capacidades de manutenção que viriam 
a ser operados pelo Componente de Apoio de Ser-
viços ao Combate (CASC). Para tanto, foram provi-
denciados consideráveis volumes de sobressalentes 
e ferramentais para a manutenção, até pelo menos o 
nível de 2º escalão, de todos os meios a serem desdo-
brados na AOp, especialmente viaturas e armamen-
tos. Graças a essas capacidades, nos primeiros meses 
da missão, o GptOpFuzNav-Haiti era ocasionalmen-
te demandado a auxiliar outras tropas participantes 
da MINUSTAH nessa função logística.

No quesito munição, o planejamento foi bas-
tante “conservador”, no sentido de que se esti-
maram consumos relativamente elevados ante as 
incertezas a respeito das possíveis oposições que 
nos caberia enfrentar naquelas primeiras opera-
ções. Os fatos demonstraram o acerto desta deci-
são, já que ocorreram muitos engajamentos entre 
a MINUSTAH e grupos contrários à nossa presença 
no Haiti, alguns de ponderável intensidade e duração.

Quanto aos gêneros alimentícios, uma vez mais 
optou-se por oferecer, não apenas ao GptOpFuzNav, 
mas a todo o Contingente Brasileiro, àquela altura 
conformado como uma Brigada, uma grande dis-
ponibilidade de alimentos. Foram levados para o 
Haiti os gêneros correspondentes a 90 dias de ope-
rações contínuas, em vez dos 60 dias de autossufi-
ciência preconizados pelo DPKO, ou seja, o tempo 
em que um determinado contingente recém-chega-
do a uma missão deve estar apto a operar sem rece-
ber suprimentos proporcionados pela ONU.

Desse montante, 30 dias corresponderam a ra-
ções operacionais de combate e os demais 60 a ali-
mentos congelados, enlatados, ensacados e outros 
de duração compatível. Mais uma vez, a previdên-
cia mostrou-se altamente apropriada por vários 
motivos, mas cumpre ressaltar dois deles. Primei-
ramente, aponta-se o fato de que, passados os 60 
dias de autossuficiência logística, a ONU ainda não 
havia logrado atingir o nível adequado, tanto em 
qualidade quanto em regularidade no abasteci-
mento de gêneros alimentícios para os contingen-
tes. Em determinado episódio, inclusive, houve 

Desfile para o Ministro da Defesa

Chegada dos mantimentos

um intento, por parte do setor administrativo da 
MINUSTAH, de compelir o Contingente Brasileiro 
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a aceitar produtos alimentícios de qualidade nitida-
mente inferior ao necessário e mesmo aos próprios 
requisitos estipulados pela ONU. Graças à disponi-
bilidade de uma reserva adequada, que garantiria 
nossa autossuficiência ainda por algum tempo, tive-
mos a liberdade de rejeitar a citada imposição, exi-
gindo rigorosamente o que caberia à ONU fornecer.

Após esse acontecimento, foi apresentado um pe-
dido de desculpas ao Contingente Brasileiro, no qual 
a situação acima era atribuída às dificuldades que 
o setor administrativo da missão vinha experimen-
tando no afã de se estabelecer uma efetiva cadeia de 
suprimentos, em face das já mencionadas limitações 
vigentes no Haiti naquele momento. O fato é que, 
pouco tempo depois, regularizou-se o fornecimen-
to de gêneros apropriados, quantitativa e qualitati-
vamente falando. Esse evento foi reconhecido, por 
outros contingentes menos robustos em suas capa-
cidades logísticas, como decisivo para que o nível 
dos alimentos fornecidos se elevasse rapidamente e 
atingisse padrões europeus de consumo.

Em segundo lugar, a disponibilidade de rações 
operacionais foi absolutamente fundamental em 
pelo menos três aspectos. O primeiro deles foi a pos-
sibilidade de alimentar o Destacamento Precursor, 
que chegou ao Haiti praticamente um mês antes do 
corpo principal da Brigada e do Grupo-Tarefa (GT) 
705.2, composto pelos seguintes meios navais: Na-
vio 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). Nesses navios, es-
tavam embarcados os gêneros que sustentariam a 
Brigada por mais de um mês, assim como as co-
zinhas de campanha. Merece comentário específi-
co a arguta decisão de se manter o NDCC Mattoso  
Maia em estação no Haiti durante os 30 dias que se 
seguiram à chegada do GT 705.2, pois sua presen-
ça representou um inestimável trunfo logístico e de 
segurança para as operações iniciais.

Além disso, a elevada disponibilidade de rações 
(36.000 unidades) de muito boa qualidade, embo-
ra com pouca variedade de cardápios, nos permi-
tiu apoiar, episodicamente, outros contingentes de 
pequena envergadura que, por desconhecimento 
ou por restrições logísticas, adentravam à Área de 
Responsabilidade desprovidos da devida e reco-
mendada autossuficiência. Vale mencionar que tais 
rações foram retiradas da reserva estratégica da 
Marinha, tendo sido esta devidamente reembolsa-
da por isso.

A utilidade das rações também foi sobejamente 
comprovada pela ocorrência de situações em que as 
operações impuseram o emprego de frações da Bri-

gada em pontos do território haitiano muito afasta-
dos da capital, Porto Príncipe, onde estavam situadas 
nossas bases. Assim foi com a ocupação temporária 
de uma localidade do interior, denominada Hinche, 
situada a 111 Km da cidade de Porto Príncipe e a ela 
conectada por uma estrada muito deficiente e que se 
encontrava interrompida à época.

O mesmo se constatou nas atividades desenvol-
vidas na Ilha de La Gonâve e especialmente após a 
desastrosa passagem do Furacão Jeanne pelo Nor-
te do país, particularmente na região de Gonaives, 
onde milhares de haitianos perderam a vida. Fo-
ram enviadas seguidas expedições humanitárias 
para a referida ilha, invariavelmente escoltadas por 
efetivos da Brigada, em sua maioria conduzidas 
pelo GptOpFuzNav devido à nítida superioridade 
das viaturas UNIMOG comparadas aos congêneres 
existentes na AOp.

Ainda quanto às rações operacionais, no período 
de passagem de informações, atribuições e respon-
sabilidades entre a MIF-H e a MINUSTAH, tivemos 
a oportunidade de conhecer as rações coletivas ope-
racionais norte-americanas, muito práticas e efica-
zes, derivando daí a proposta do desenvolvimento 
nacional de um produto similar, o que deu origem 
à nossa Refeição Coletiva Operacional (RACOPE).

Podemos notar que a mobilização logística do 
primeiro Contingente Brasileiro da MINUSTAH 
assemelhou-se, em certa medida, ao que pode ser 
esperado para uma operação de projeção de poder 
sobre terra fora do Território Nacional e, nesse sen-
tido, a experiência adquirida tem inestimável valor. 
Todavia, fomos desonerados de providenciar al-
guns insumos ofertados pela embrionária estrutura 
administrativa criada pela ONU, principalmente: 
água potável, óleo diesel, serviços de banheiros 
químicos, recolhimento de lixo, limpeza de fossas 
sépticas e atendimento parcial da geração de ener-
gia elétrica. Não fosse esse apoio inicial, o volume 
de suprimentos e equipamentos seria consideravel-
mente maior e tornaria ainda mais vultosa a mobi-
lização a ser empreendida.

Uma providência determinante para o bom de-
lineamento logístico foi o que poderíamos definir 
como uma “inversão” no processo de levantamen-
to das necessidades iniciais do GptOpFuzNav. Em 
um primeiro momento, ao se ter a notícia do imi-
nente emprego em uma operação real no Haiti, as 
necessidades foram inicialmente calculadas, tendo-
-se em mente apenas o emprego da FER da FFE, 
indubitavelmente uma excelente referência para 
este delineamento. Poderíamos dizer que se adotou 
uma abordagem Top-down naquele planejamento 
preliminar, já que, até aquele momento, tínhamos 
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alguns poucos oficiais do ComFFE conduzindo es-
ses primeiros levantamentos.

Porém, conforme foram sendo esclarecidas as 
condições de emprego do GptOpFuzNav, consta-
tou-se que nos envolveríamos em uma Operação de 
Manutenção da Paz robusta, com contornos que a 
aproximariam, em alguns pontos, de uma Operação 
de Imposição da Paz, herança parcial, inclusive, do 
modus operandi e do papel exercido pela MIF-H, em-
bora sem que pudesse ser completa e formalmente 
caracterizada como tal. Mais ainda: nitidamente se 
tratava de uma operação de longa duração, impli-
cando, necessariamente, na constituição de uma 
base semipermanente e uma estrutura logística ca-
paz de sustentar essa operação por anos a fio.

Nesse momento, deu-se a providencial inversão 
de abordagem, pois o planejamento logístico foi 
passado ao CmdoTrDbq, com o apoio da Base de 
Fuzileiros Navais do Rio Meriti (BFNRM). Como 
forma de se obter o levantamento mais completo 
possível, abriu-se a oportunidade para que prati-
camente todos os oficiais e praças mais graduados 
em funções de destaque naquele GptOpFuzNav 
pudessem propor a inclusão de meios, assim como 
o desencadeamento de ações preparatórias consi-
deradas relevantes para seu desdobramento inicial.

Esse processo se deu tanto no CCT quanto no 
CASC, mas inquestionavelmente foi neste último 
que a iniciativa produziu os maiores efeitos, pois 
é no planejamento das funções logísticas que o de-
talhamento minucioso é absolutamente necessário. 
Ninguém melhor do que o militar que opera uma 
oficina, um posto, um paiol ou qualquer outra ins-
talação para indicar quais são suas verdadeiras ne-
cessidades, principalmente quando ele sabe onde e 
de que modo operará, sem a certeza de quando será 
reabastecido. O mesmo pode-se afirmar, mutatis 
mutandis, quanto aos Pelotões de Fuzileiros Navais 

Primeiros contêineres
Posto de vigilância na BFNHARQ

e Grupos de Combate, especialmente em operações 
que tendem ao emprego descentralizado das fra-
ções, como é o caso das Operações de Paz.

Os dados inicialmente obtidos foram sendo ana-
lisados, depurados e consolidados em diversas pla-
nilhas que, por sua vez, eram organizadas segundo 
as dez classes de suprimentos definidas pela doutri-
na logística conjunta, sendo subdivididas conforme 
necessário. Por essa razão, podemos afirmar que a 
adoção da abordagem Bottom-up no planejamen-
to foi decisiva para o sucesso inicial das operações, 
particularmente por ter permitido uma retaguarda 
logística condizente com a natureza da operação e 
com as características da AOp, bem como por ter 
proporcionado à tropa condição de conforto e ma-
nutenção da higidez física, tornando-a capaz de ope-
rar adequada e ininterruptamente até o momento de 
sua substituição pelo contingente seguinte.

Do ponto de vista financeiro, também é possível 
afirmar que a abordagem Bottom-up possibilitou o 
devido custeio para que o GptOpFuzNav pudesse 
incorporar-se à MINUSTAH no elevado nível que 
ostentou desde os primeiros dias de operação no 
Haiti. Os números são eloquentes. O levantamento 
inicial (Top-down com base nos dados da FER) pro-
duziu uma estimativa de R$ 5 milhões (em valores 
de meados de 2004) e o detalhamento proporcio-
nado pela nova abordagem elevou este montante 
para algo em torno de R$ 20 milhões, incluindo o 
ressarcimento das viaturas que estivessem imobili-
zadas na missão por longo tempo e das rações ope-
racionais. A Marinha, por sinal, era a única Força, 
naquele momento, que dispunha de tal suprimento 
na quantidade e qualidade necessárias.

Ademais, o detalhamento alcançado foi muito 
importante para que este autor pudesse defender, 
no âmbito do Ministério da Defesa, o valor pleitea-
do, pois eventuais questionamentos e desconfianças 
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eram rapidamente eliminados por meio das aproxi-
madamente cinco dezenas de planilhas geradas.

Obviamente, ao longo dos anos, essas condições 
iniciais foram continuamente melhoradas, não ape-
nas para o GptOpFuzNav, mas para todas as tropas 
participantes. Contudo, a diferença de padrão que 
observávamos na comparação entre o GptOpFuzNav 
e os demais participantes dos primeiros contingentes 
era expressiva, atenuando-se com o passar do tempo.

Um aspecto do planejamento para o desdobra-
mento da Brigada Brasileira na MINUSTAH a me-
recer menção específica é o fato de que este relativa-
mente complexo conjunto de atividades foi tratado 
como um projeto, e nele procurou-se aplicar as boas 
práticas preconizadas na gestão de empreendimen-
tos dessa natureza, cuja principal característica é 
possuir início e fim bem definidos. Uma das técni-
cas adotadas foi a consagrada PERT/CPM3, que nos 
permitiu identificar e otimizar as diversas tarefas 
que deveriam ser levadas a cabo pelos diversos ato-
res, controlar sua execução e dirigir uma atenção 
especial às atividades que compunham o “caminho 
crítico” do projeto.

A propósito, no âmbito do GptOpFuzNav, uma 
das tarefas que fazia parte desse caminho crítico 
era a aquisição dos meios ainda não existentes em 
nosso inventário, mas julgados necessários. Neste 
ponto, sentimos grande dificuldade na utilização 
do SINGRA (Sistema de Informações Gerenciais do 
Abastecimento), pois este havia sido concebido para 
uso em situação de normalidade, em que o processo 
“determinação de necessidades – obtenção – distri-
buição” se dá em ritmo de rotina e admite a atuação 
de diversos mecanismos de controle e análise. Não 
era o nosso caso, pois não teríamos muito mais do 
que algo em torno de 30 dias para estarmos prontos 
e com o material embarcado para a partida.

1º Posto de Comando

Foi necessário, então, abrir mão do SINGRA 
e  passarmos, assim, a trabalhar com a tramitação 
das já mencionadas planilhas eletrônicas que, se 

por um lado nos privou dos recursos de controle 
do referido sistema, garantiu-nos a velocidade de 
que tanto precisávamos naquele momento. Cum-
pre ressaltar, por oportuno, que as intensas partici-
pações da BFNRM, da Diretoria de Abastecimento 
da Marinha, do Comando do Material de Fuzilei-
ros Navais e das respectivas organizações militares 
subordinadas foram essenciais para sua conclusão 
em razoável termo, mas não sem alguns percalços. 
A supervisão contínua exercida pelo ComFFE foi 
igualmente crucial para o êxito alcançado.

Cumpre reconhecer, entretanto, que alguns equí-
vocos e omissões ocorreram, o que não seria de se 
estranhar, dada a velocidade em que ocorreu a mo-
bilização em pauta e o relativo ineditismo da missão, 
apesar de termos obtido algumas informações úteis 
a respeito de missões similares anteriores, a saber: a 
Força Armada Interamericana do Brasil (FAIBRÁS), 
na República Dominicana, entre 1965 e 1966; e a Ter-
ceira Missão de Verificação das Nações Unidas em 
Angola, a UNAVEM III, de 1995 a 1997.

Para solucionar esses óbices, foi de grande va-
lia o estabelecimento, pela Força Aérea Brasileira, 
de uma “ponte aérea” entre o Brasil e o Haiti, cuja 
frequência, inicialmente, era quinzenal. Essa “pon-
te aérea” foi ainda mais útil para a melhoria pro-
gressiva das condições dos demais integrantes do 
Contingente Brasileiro e para fazer frente àquelas 
demandas que somente o desdobramento propria-
mente dito na AOp permite identificar.

A MINUSTAH, como qualquer outra missão de 
paz, apresentou diversas particularidades, mas, 
por certo, muitos ensinamentos colhidos no Haiti 
durante esses treze anos de contínuas atividades 
serão úteis para o desdobramento de contingentes 
brasileiros em outras missões de semelhante natu-
reza. Assim, já caminhando para a finalização do 
presente artigo, procurar-se-á destacar os pontos 
principais abordados, com a expectativa de que 
possam, eventualmente, servir de subsídios para 
aqueles que vierem a participar do planejamento 
e da preparação de GptOpFuzNav para inserção em 
contingentes brasileiros em vindouras missões de paz 
sob a égide da ONU.

Do mesmo modo, grande parte do que se viven-
ciou na mobilização do GptOpFuzNav-Haiti do pri-
meiro Contingente da MINUSTAH tem serventia, 
com as devidas adaptações, a outros tipos de opera-
ções envolvendo projeção de poder sobre terra.

Conclusão
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Ao longo do artigo, muito do êxito inicial do 
GptOpFuzNav-Haiti foi atribuído a um adequado 
planejamento logístico, o que é inquestionável, mas 
o principal fator de sucesso foi e continua sendo a 
qualidade intrínseca e diferenciada do Combatente 
Anfíbio! Portanto, é nossa obrigação maior, dia e 
noite, ano após ano, sem descanso, zelar para que 
nossos Fuzileiros Navais estejam cada vez mais ha-
bilitados, capacitados, adestrados e equipados para 
fazerem jus ao prestígio que angariaram ao longo 
de mais de dois séculos defendendo os interesses 
de nosso Brasil, onde e quando se fizer necessário.

Feita essa imprescindível ressalva, cumpre re-
cordar, de imediato, que operações de paz robustas 
e outras formas de projeção de poder ocorrem em 
áreas conflagradas, nas quais a possibilidade de ob-
tenção local de suprimentos deve ser considerada, 
para fim de planejamento inicial, como nula. Com o 
curso das operações, poderão, eventualmente, sur-
gir oportunidades de obtenção local de insumos ou 
de contratação de serviços, mas sem jamais descu-
rar-se do requisito de segurança.

Enfermaria dos 1os Contingentes

Isso posto, a questão da autossuficiência logís-
tica é fundamental, seja para a participação em opera-
ções de paz sob a égide da ONU ou para qualquer ou-
tro tipo de operação, especialmente naquelas em que a 
AOp não se encontra em Território Nacional e dele se 
situa muito apartada. Aliás, o planejamento e a experi-
ência militares devem se sobrepor, para mais, às possí-
veis referências doutrinárias ou normas internacionais, 
como bem revelou a previdência ao adotar-se uma au-
tossuficiência superior à preconizada pelo DPKO.

Ainda com relação a esse aspecto, a capacidade de 
durar na ação pelo tempo necessário e com reservas 
consideráveis é determinante no planejamento e, a 
este respeito, estamos falando de variados itens, com 
prioridade para: munição, ração e gêneros alimentí-
cios, produção de água potável, combustíveis e lubri-
ficantes, sobressalentes e material de estacionamento. 

Quanto a este último item, nem sempre será possível 
partir-se de um ponto inicial já razoavelmente desen-
volvido, como no Haiti, o que significa dizer que, de 
qualquer modo, a busca por seu constante incremen-
to deve fazer parte do planejamento, principalmente 
porque esse fator influi diretamente na higidez da tro-
pa, por mais rústica e adestrada que esta seja.

Longe já se vão os dias em que nossas referências 
de planejamento logístico diziam que a Força de De-
sembarque (ForDbq) conquistaria a Cabeça-de-Praia 
(CP) em cinco dias e então seria imediatamente subs-
tituída, ultrapassada ou reabastecida por comboios 
de acompanhamento. Este autor não duvida da ca-
pacidade de um GptOpFuzNav conquistar uma CP 
em cinco dias, mas, olhando para as atuais possibili-
dades de mobilização em nível nacional e, também, 
para as operações anfíbias ocorridas nas últimas dé-
cadas, como as Malvinas; a sequência de operações 
de evacuação de não-combatentes levadas a cabo 
por GptOpFuzNav do United States Marine Corps 
(USMC) na década de 1990; a atuação do USMC na 
Operação Iraqi Freedom; e, no bojo desta mesma 
operação, o assalto anfíbio britânico (Operação Te-
lic), este autor se arrisca a imaginar que a almejada 
capacidade de durar na ação dependerá de um ou 
mais dos seguintes fatores:

- A existência de uma autossuficiência logística 
inicial ponderável;

- A possibilidade dos nossos GptOpFuzNav es-
tarem integrados a coalizões multinacionais, prefe-
rencialmente respaldadas por resoluções do Conse-
lho de Segurança da ONU, sejam elas controladas 
ou não pelo DPKO; e/ou

- A capacidade de serem estabelecidos acordos lo-
gísticos com países vizinhos próximos à AOp, recur-
so de que nem o poderoso USMC, transportado pela 
igualmente pujante US Navy, tem podido abrir mão.

Por oportuno, frente a este último tópico, deve-se 
pugnar pela consolidação e, se possível, ampliação do 
relacionamento internacional do CFN, da Marinha e 
do Brasil como um todo em seu entorno estratégico.

Ficou bastante evidente a importância de se contar 
com estoques estratégicos dos já mencionados insu-
mos essenciais e, quanto a este ponto, o exemplo dado 
pela Marinha no concernente às rações operacionais 
e à munição foi bastante elucidativo. Talvez o perfei-
to encadeamento e a total integração entre os plane-
jamentos operativo, logístico e financeiro seja uma 
grande obviedade, mas nunca será demais ressaltar 
que, quanto mais tempo se demore em sua detecção, 
a dissintonia e o hiato de atenção entre eles poderão 
produzir, a alguns, um sem-número de dificuldades.

É igualmente oportuno recordar que ferramentas 
consagradas na gestão de projetos, como a aborda-
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gem Bottom-up e outros recursos oriundos do mundo 
empresarial, que por definição é altamente competiti-
vo, poderão complementar e enriquecer o planejamen-
to militar tradicional. A propósito, tornou-se usual, no 
presente, o emprego de “matrizes de sincronização” no 
planejamento militar, que nada mais são que a imple-
mentação rudimentar de parte das técnicas comuns de 
gestão de projetos, especificamente o Gráfico de Gantt.

Não se pode olvidar que, no caso do emprego de 
uma FER em atendimento a uma demanda verdadei-
ramente emergencial (o que este autor não considera 
ter sido o caso da MINUSTAH), mesmo que em seu 
primeiro contingente, valerá, antes de qualquer outro 
atributo, a prontidão operativa. Isso significa dizer 
que a força se deslocará em horas ou dias, conforme 
o caso, sem qualquer acréscimo de inventário ou dis-
pêndio de tempo para a obtenção de meios de que já 
deveria dispor. É nossa obrigação garantir que, quan-
do chegue este momento, nenhuma deficiência seja 
acusada vindo a comprometer a credibilidade dura-
mente conquistada em décadas de trabalho árduo por 
parte de nossos antecessores. Se houver a continuida-
de das operações, bem como a conveniência e a opor-
tunidade, procurar-se-á melhorar progressivamente 
as condições de bem-estar da força em missão.

O valor dos exercícios de mobilização foi muito 
bem demonstrado pelo alto grau de contribuição que 
a Operação Albatroz representou para a realização, em 
boas condições, da preparação do GptOpFuzNav-Hai-
ti em sua incorporação à MINUSTAH. Esses exercí-
cios favorecem, em grande medida, o aprestamento 
da tropa, a identificação de potenciais problemas e 
a prática das medidas logísticas e administrativas asso-
ciadas a qualquer emprego real de força. Isso vale para 
todo o leque de possibilidades de emprego de GptO-
pFuzNav previstas na Doutrina Básica da Marinha.

Na ativação do primeiro GptOpFuzNav-Haiti, foi 
comprovado o valor da existência de Comandos perma-
nentemente ativados, sem meios previamente adjudica-
dos, como é o caso do CmdoTrDbq e dos Comandos de 
Divisões da Esquadra. Dentre outras vantagens, destaca-
-se a possibilidade de que seus correspondentes Estados-
-Maiores acompanhem situações de possível emprego e 
preparem planos em resposta a essas situações, manten-
do-se isentos do ônus administrativo referente ao apresta-
mento dos elementos a serem efetivamente empregados. 
Isso sem falar dos compromissos de rotina, em especial 
aqueles associados à gestão do pessoal (carreira, saúde, 
dependentes, justiça, disciplina...) e do material (manu-
tenção, inventário, ciclo de vida, reposição...). Esses atri-
butos voltaram a ser reafirmados na sequência de opera-
ções de Garantia da Lei e da Ordem e levados a cabo por 
GptOpFuzNav desde os idos de 2010 até o presente.

A MINUSTAH foi o “batismo de fogo” não ape-
nas do CmdoTrDbq, mas também da organização por 
componentes proporcionada pelo GptOpFuzNav, 
um dos eixos estruturantes do CFN no presente. 
Diretamente inspirado em sua predecessora norte-
-americana bem consolidada no USMC, a organi-
zação por componentes ainda despertava alguma 
desconfiança no CFN. Esse relativo descrédito se 
dava, particularmente, pelo fato de não possuirmos 
meios aéreos próprios que requeressem a conformação 
de um Componente de Combate Aéreo dotado de um 
poder tal que o fizesse capaz, inclusive, de cumprir, de 
forma relativamente autônoma, parcela da missão da 
Marine Air Ground Task Force – MAGTF (grifo nosso). 
Aliás, o nome original em inglês do GptOpFuzNav 
fala muito por esta argumentação.

Não obstante, o emprego por componentes de-
monstrou claramente suas qualidades no Haiti, pois 
a possibilidade de apartar-se, em alguma medida, o 
Componente de Comando da manobra tática do CCT, 
ainda mais em uma operação em que a maior parte do 
tempo atua-se de modo descentralizado, permitiu ao 
Comandante do GptOpFuzNav manter-se “olhando 
para fora” de sua Força. Esse Comandante não deixou 
de estar no nível tático, já que permaneceu enquadra-
do por um Comando de Brigada, que, por sua vez, res-
pondia a um Force Commander (esse último sim, o Co-
mandante no nível operacional), mas o Comandante 
do GptOpFuzNav manteve-se em um patamar mais 
elevado na condução das operações.

Por outro lado, talvez tenha sido na adequada di-
visão de tarefas entre o CCT e o CASC o ponto em 
que mais se evidenciou a eficácia do modelo, mesmo 
sendo aquele um GptOpFuzNav de modesta enver-
gadura. A vivência obtida no Haiti, seguidamente ra-
tificada pelos exercícios e operações posteriores, nos 
permite inferir que se trata de um modelo de empre-
go de aplicação universal para o CFN, ao menos até 
onde alcança o horizonte de previsibilidade.

Homenagem Póstuma

Por derradeiro, este autor lança mão deste artigo para 
render uma homenagem especial ao Almirante de Es-
quadra Fuzileiro Naval Carlos Augusto Costa, Coman-
dante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais no período 
de 22 de dezembro de 1998 a 20 de dezembro de 2002, 
falecido em 8 de janeiro de 2017, por ter oferecido, a este 
autor, uma inestimável fonte de subsídios advindos de 
sua experiência pessoal como integrante da FAIBRÁS, 
os quais foram de grande valia para o desdobramento 
inicial do GptOpFuzNav-Haiti. Adsumus!
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Múltiplas
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Relato de um Fuzileiro Naval 
do 1º Contingente

Em meados de fevereiro de 2004, o Batalhão Logístico de Fuzileiros Navais (BtlLogFuzNav) rece-
beu a missão de preparar a instalação, em território haitiano, especificamente na Base Acadêmica 
Rachel de Queiroz, do primeiro Componente de Apoio e Serviços ao Combate (CASC) que faria parte 
do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais. Esse seria o primeiro contingente de tropas do Corpo 
de Fuzileiros Navais (CFN) na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH).

Como costumava ser no início de todos os trabalhos, cada setor tinha que desenvolver listas dos 
materiais necessários para o devido controle do pessoal, passaportes e demais documentos, Meios Na-
vais e de Fuzileiros Navais, equipamentos e fardamentos, armamentos, sobressalentes, medicamen-
tos, gêneros, etc. Essa coordenação não se constituía, de modo algum, uma tarefa fácil e, além disso, 
deveria ser realizada em tempo recorde. O então CC (FN) Sanches, primeiro comandante do CASC e  
orquestrador de todas as fainas, listas e prontos, lembrava-nos da famosa máxima: “Não sabendo que 
era impossível, foram lá e fizeram”, disse ele. E realmente parecia impossível, foram duas semanas 
extenuantes de reuniões e prontos, pernoitando a bordo várias vezes, mas conseguimos.

A infantaria era representada pelo glorioso Batalhão Paissandu, veterano de Angola e de outras 
tantas missões. Nesse ínterim, foram feitas as aquisições e o embarque dos materiais em contêineres 
de carga e após dois meses e meio de acelerada preparação, embarcamos nos NDD Ceará e NDCC 
Mattoso Maia, partindo para aquela que seria a maior “pernada” das nossas vidas até então, indo 
do Rio de Janeiro a Porto Príncipe, sem escalas, mas com choros e despedidas na partida. De 28 de 
maio a 15 de junho de 2004, o CASC esteve no mar, acompanhado de um pelotão do Exército Brasi-
leiro. Todos esperançosos, mas atentos e firmes, ainda planejando o desembarque dos contêineres e 
demais materiais pesados, viaturas etc. Não se descansava ainda, nem mesmo a bordo dos navios.

Eu era encarregado do armamento, com as tarefas de guarda e manutenção, uma função crítica e 
essencial como tantas outras. Houve certa dificuldade em obter os equipamentos, materiais consumí-
veis e ferramental, mas ao mostrar a necessidade e a urgência, os chefes navais conseguiram realizar 
a aquisição e tudo se acertou.

Na nossa chegada, fomos recebidos pelo povo haitiano com certa reserva, já que missões anteriores 
não se mostraram eficazes. Onde antes havia o “pé na porta” e revistas pessoais vexatórias nas ruas, 
agora havia o “bom dia”, “por favor” e “obrigado” e isso dito em francês! O tratamento mudara e com 
isso a conquista paulatina da confiança e de respeito do povo haitiano para conosco foi adquirida. 
A construção da base ia de vento em popa com o CASC e o Componente de Combate Terrestre 
(CCT), que consumiram rações operativas nas primeiras semanas. A minha primeira faina foi o 
recolhimento do armamento ao paiol. Todos nós precisávamos auxiliar na instalação da base e 
recebi um grupo de trabalho para a montagem dos beliches e a retirada dos colchões dos contê-
ineres para a primeira noite, além, é claro, de descartar as muitas aranhas caranguejeiras que 
haviam na área do acantonamento e na área de banho.

A área do rancho foi muito modificada e nós ainda aguardávamos ansiosos o primeiro rancho 
quente. Os trabalhos eram intensos, mas feitos metodicamente e supervisionados pelo recém-promo-
vido Suboficial Oliveira, que com sua presteza, seu exemplo e sua liderança nos conduzia com pro-
priedade, com seu estilo inconfundível de “paizão” (naquele contingente só tínhamos um suboficial no 
CASC e um no CCT).

Dia após dia, o trabalho era feito. As patrulhas eram levadas a cabo, com todos dando duro 
longe de casa, mas o fazíamos com entusiasmo e dedicação, não existia corpo mole. Muitas vezes, 
por falar um pouco de francês, eu era enviado com megafone para falar ao povo haitiano durante 
algumas distribuições de alimentos (cestas básicas), para evitar tumultos e direcionar nossos es-
forços ao entendimento pacífico deles. Também atuei como comprador, tradutor e intérprete no 
primeiro mês, até chegarem os profissionais da ONU.
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SO- FN-IF (RM1) Roger Ferreira da Silva

No dia 18 de agosto de 2004, a seleção brasileira de futebol e o então presidente Lula visitaram o país 
para um amistoso contra a seleção local. A partida foi denominada “Jogo da Paz” e teve como objetivo 
aproximar a população dos soldados estrangeiros. As imagens das pessoas correndo descalças em meio 
à sujeira e mandando beijos para a seleção brasileira correram o mundo e não saíram mais da memó-
ria. Eu estava dentro do estádio, à beira do campo, num dia quente e inesquecível.

Entretanto, no dia 18 de setembro, a morte, a frustração e a destruição visitaram novamente o solo 
haitiano na forma de um monstruoso furacão de nome Jeanne (categoria 3 de acordo com a escala de 
Saffir-Simpson). Foram mais de 3 mil mortes, a maioria delas na cidade de Gonaives, para onde uma 
parcela do CASC e do CCT foi enviada para ajudar. Muita tristeza e comoção marcaram aquele episódio.

O NDCC Mattoso Maia trouxe o primeiro contingente de volta para casa, vindo de Porto Príncipe em 
direção ao Rio de Janeiro, com uma escala em Belém do Pará. Saudades demais.

As missões de patrulha foram realizadas com sucesso, assim como o funcionamento da base, dos 
apoios e serviços. Todos contribuíram com seu suor. Tivemos parte da responsabilidade de levar estabi-
lidade àquele país e cumprimos com honra, lealdade e determinação. Final feliz para todos nós, coisas 
que ficam na memória e que é sempre um prazer contar mais uma vez… ADSUMUS.
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S'il vous plaît 
A primeira distribuição de água e alimentos
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Entrevista com o General Heleno

“Foi uma imposição da paz”. É des-
sa forma que o General de Exército da 
reserva, Augusto Heleno Ribeiro Pe-
reira, define os primeiros momentos 
do contingente brasileiro na Missão 
das Nações Unidas para a Estabiliza-
ção do Haiti (MINUSTAH). Naquele 
2004, o cenário do país era crítico: cri-
se política, pobreza extrema, violência, 
caos. A resposta do governo brasileiro 
foi imediata. “A decisão do Conselho de 
Segurança da Organização das Nações 
Unidas (ONU) em criar uma missão de 
paz foi uma surpresa para o Brasil, por-

Primeiro Force Commander da MINUSTAH

Considero a missão de paz no 
Haiti um laboratório excepcional 
para as Forças Armadas brasileiras

que, na verdade, quase não tínhamos 
relação com o Haiti”, disse o General.

Em entrevista à Revista “O Anfí-
bio”, o General Heleno relembra mo-
mentos marcantes de sua experiência 
como primeiro Force Commander da 
MINUSTAH, revela como foi o pro-
cesso seletivo que culminou na es-
colha de um oficial-general brasileiro 
para assumir a função, destaca os de-
safios e as dificuldades que enfrentou 
ao longo de seu comando e faz um ba-
lanço sobre os 13 anos da missão de 
paz no Haiti.
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O Anfíbio: O senhor foi designado como primeiro 
Force Commander da MINUSTAH. Quais foram suas 
expectativas quando soube que assumiria uma fun-
ção de tamanha responsabilidade?

General Heleno: Assumir um cargo desse nível, 
certamente, traz uma série de preocupações, prin-
cipalmente pela falta de informações em relação à 
missão, que seria desencadeada em um prazo mui-
to curto. Àquela época, eu era o chefe do Centro 
de Comunicação Social do Exército Brasileiro, por-
tanto muito próximo ao Comandante do Exército, e 
não esperava sair para nenhuma missão, pois havia 
assumido a função há pouco tempo, em Brasília. 
No entanto, essa oportunidade acabou mudando 
totalmente meu direcionamento em termos de car-
reira. Assim que soube que haveria a missão de paz 
no Haiti, voluntariei-me para assumir a função.

O Anfíbio: Como foi o processo seletivo que 
culminou na escolha de um Oficial-General bra-
sileiro para assumir o cargo de Force Commander 
da MINUSTAH?

General Heleno: Exatamente pela função que 
desempenhava na época, eu tive a oportunidade 
de acompanhar o desenrolar desse processo de 
escolha, não só de um Oficial-General brasileiro 
para assumir o comando, como do Brasil como 
contingente líder da força militar. A história co-
meçou com uma ligação do então Presidente da 
França, Jacques Chirac, para o então Presidente 
do Brasil, Lula. Nessa conversa, eles acertaram a 
ida do contingente brasileiro como sendo a maior 
tropa a participar da MINUSTAH. Após a sina-
lização positiva do Brasil, houve uma ligação do 
General James Hill, que era o chefe do Comando 
Sul do Exército dos Estados Unidos, para o então 
Comandante do Exército, General Albuquerque, 
perguntando se ele aceitaria indicar um militar 
para ser o Force Commander da MINUSTAH. Eu 
estava ao lado do General Albuquerque nesse mo-
mento e percebi qual era o assunto. Assim que ele 
desligou, eu falei: “General, sou voluntário”. Ele 
questionou: “Como vou mandar meu Oficial de 
Comunicação Social?”, mas argumentei: “Gene-
ral, já tenho mais de trinta anos de serviço, não 
sei se terei outra oportunidade como essa”. En-
tão, meu nome foi levado para os generais do Alto 

Comando, que estavam sediados em Brasília, em 
seguida, para o Ministério da Defesa, para então 
chegar à ONU. Aquela era uma etapa que parecia 
um processo seletivo rigoroso de emprego, passei 
por várias entrevistas, onde me foram feitas per-
guntas sobre diversos assuntos em vários idiomas. 
Tamanha burocracia me fez pensar em desistir em 
alguns momentos. Mas, depois de todas essas eta-
pas, finalmente meu nome seguiu para o Secretá-
rio-Geral da ONU e ele publicou a aprovação. 

O Anfíbio: E quando o senhor estava lá, militares 
de quantas nacionalidades comandou?

General Heleno: Existem dois pontos a se consi-
derar: no Estado-Maior da MINUSTAH, já cheguei 
a ter Oficiais de 35 nacionalidades, pois muitos pa-
íses se oferecem para este tipo de missão e a ONU 
precisa de gente. Quanto à força militar, este é 
outro ponto interessante, pois você não sabe exa-
tamente quantos militares terá sob o seu coman-
do, quais serão os contingentes e, principalmente, 
como será a distribuição desses contingentes no 
terreno. Comecei com o contingente brasileiro, 
o contingente chileno, um destacamento de heli-
cópteros canadense, que eu sabia que iria embo-
ra. Logo depois, chegou o contingente argentino, 
uma companhia peruana, e eu fui recebendo a no-
tícia de novos contingentes pouco a pouco. Então 
recebi Nepal, Sri Lanka, Jordânia, Espanha, Mar-
rocos, depois a companhia guatemalteca, que seria 
a minha Companhia de Polícia, depois os filipinos, 
que seriam a Companhia de Comando, e foi assim, 
em um crescente. Mas em nenhum momento che-
gou perto do efetivo previsto. A missão começou 
em maio, em novembro eu tinha 6.500, o efetivo 
previsto era 7200. No início da missão, o efetivo era 
muito pequeno em relação à forca de intervenção 
que a ONU tinha colocado, que incluía os Marines 
americanos, essa Companhia de Helicópteros ca-
nadense, os franceses e os chilenos. Fiquei com 
3500 durante um certo tempo e, depois, acabei fi-
cando com cerca de 6000 militares, mas sempre lu-
tando muito com este problema de efetivo da força 
militar.

O Anfíbio: E como foi comandar militares de diver-
sas regiões do mundo, cada uma com suas particula-
ridades? Houve alguma dificuldade nesse sentido?

“Acabei tendo uma surpresa extremamente agradável, ao constatar que a cultura 
militar é idêntica no mundo inteiro”.
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General Heleno: Eu não tinha experiência anterior 
de ONU e, obviamente, você tem a preocupação 
principalmente em relação aos dois pontos bási-
cos da nossa vida militar: hierarquia e disciplina. 
Quando soube a natureza dos contingentes que re-
ceberia, preocupei-me com a possibilidade de ter 
problemas no cumprimento de ordens e na com-
preensão das ordens que seriam emitidas. Afinal, 
eram contingentes oriundos de culturas totalmente 
diferentes. Então, comecei a pensar de que forma 
conduziria esse problema. Acabei tendo uma sur-
presa extremamente agradável, ao constatar que a 
cultura militar é idêntica no mundo inteiro. O sen-
timento de respeito ao mais antigo, de respeito ao 
Comandante, de cumprimento de missão existe no 
mundo inteiro. Mesmo que a missão não seja tão 
bem cumprida quanto você imagina, a intenção 
é sempre cumpri-la da melhor maneira possível. 
Nunca tive contestação de alguma ordem ou ten-
tativa de burlar uma ordem. Tive problemas opera-
cionais, mas nenhum na esfera disciplinar.

O Anfíbio: Qual foi o maior desafio de comandar a 
MINUSTAH e quais as dificuldades que enfrentou 
ao longo de seu comando? Houve alguma situação 
que o marcou nesse período?

General Heleno: O início da missão foi muito duro. 
Os contingentes estavam chegando, pouco a pouco, 
sem muitas informações de onde viriam. Ficava sa-
bendo, via Chefe de Estado-Maior, que chegariam, 
por exemplo, 600 jordanianos, no dia tal, no navio ou 
avião tal, e eu precisava fazer a divisão provisória das 
áreas de atuação e depois ir dividindo essas áreas en-
tre os contingentes que chegavam. Aí surge o primei-
ro grande problema: falta de estrutura em um país 
completamente desprovido de apoio logístico confi-
ável, onde nem comércio existia. Então, foi tudo sen-
do improvisado aos poucos. O Brasil, que constituía 
o maior contingente, precisava estar bem instalado, 
para começar a atuar com 100% de operacionalidade. 
Isso foi difícil de conquistar, essas tratativas logísticas 
eram sempre muito difíceis. O segundo problema era 
operacional, uma vez que a ONU conhecia pouco so-
bre o país e apontava os ex-militares como o gran-
de problema do Haiti. Quando as Forças Armadas 

haitianas foram extintas, os militares perderam o 
emprego e foram embora com as suas armas. Eles 
foram os grandes responsáveis pela pressão que 
culminou com a renúncia do então Presidente 
Aristides. Queriam participar do governo, o que 
não era previsto, nem possível, então foi um pro-
blema sério. Mas o maior problema eram as gan-
gues espalhadas pelas favelas de Porto Príncipe e 
por algumas outras cidades haitianas. Essa foi mi-
nha grande dor de cabeça, principalmente durante 
os primeiros meses, que eu tive que me voltar para 
neutralizar as ações de ex-militares e as gangues 
foram se fortalecendo, criando maior capacidade 
de atuação, ganhando espaço. Era muito difícil in-
terditar a chegada de munição para estas gangues. 
Até hoje, se você me perguntar como eles recebiam 
tanta munição, não sei te dizer, não tínhamos ca-
pacidade para levantar isto, faltava-nos não só 
pessoal, mas instrumentos até de inteligência para 
fazer esse levantamento. Portanto, ex-militares 
e gangues eram os dois pontos que eu precisava 
neutralizar para alcançar o que estava previsto 
na missão: oferecer ao Haiti um ambiente seguro 
e estável. Outro grande problema que eu enfren-
tei foi o revezamento de contingentes a cada seis 
meses. Cada contingente que chegava começava 
praticamente do zero, os mesmos erros acabavam 
sendo cometidos, pois não fica uma parte do con-
tingente para passar ao outro tudo o que apren-
deu. O período de superposição é de no máximo 
uma semana. No caso do Brasil, isso foi neutrali-
zado, as lições aprendidas foram sendo passadas 
aos contingentes posteriores, que iam progressiva-
mente melhorando sua capacidade de atuação. O 
primeiro contingente chegou lá completamente 
cru, sendo surpreendido por uma série de coisas. 
Não se tratava de uma missão de paz característi-
ca do século XX, na qual os militares se valiam do 
prestígio dos capacetes azuis para negociar, acer-
tar os ponteiros, fiscalizar algum tratado, alguma 
convenção que tivesse sido estabelecida e, então, 
ajudar o país a se reconstruir. Foi uma imposição 
da paz, atuando com fogo em movimento, sem 
conhecer a área. Então, para cada contingente 
que chegava, isso era uma nova experiência, um 
novo desafio. 

“Não se tratava de uma missão de paz característica do século XX, na qual os mili-
tares se valiam do prestígio dos capacetes azuis para negociar, acertar os ponteiros, 
fiscalizar algum tratado, alguma convenção que tivesse sido estabelecida e, então, 
ajudar o país a se reconstruir”.
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O Anfíbio: Como o senhor avalia a atuação combinada 
entre as Forças Armadas do Brasil e de outras partes do 
mundo com a Polícia Nacional Haitiana (PNH)?

General Heleno: A PNH vinha de uma história 
extremamente conturbada e a instrução dela era 
muito fraca, o seu pessoal não era confiável e isso 
foi sendo construído ao longo do tempo. Eu já es-
perava que seríamos recebidos com desconfiança, 
pois um estrangeiro andando armado no seu país 
não pode ser bem-visto, nem querido. E como a 
PNH era muito violenta, sua energia normalmente 
era mal conduzida e ultrapassava os limites. Então, 
sabia que colocá-los em missões que, certamente, 
cumpririam de outra maneira, traria divergências e 
desconforto. Deste modo, sempre que tinha alguma 
operação mais sensível, eu evitava colocar a PNH 
junto porque não tinha confiança na preparação 
daqueles policiais e ficava com receio de que algu-
ma ação por parte deles extrapolasse os limites em 
termos de violências e de vítimas. Eu os colocava, 
sim, em missões rápidas, que sabia que não seriam 
estressantes, para ganhar a confiança deles. E então 
essa relação foi melhorando aos poucos. Eles come-
çaram a formar policiais novos, muitos participa-
vam das reuniões de Estado-Maior, discutíamos as 
missões com eles e, com isso, passamos a ter um 
relacionamento menos desconfiado, com mais ho-
nestidade em relação aos objetivos, o que nos fa-
cilitou muito. Quando deixei o comando, já havia 
uma relação cordial entre a MINUSTAH, a PNH e 
a Polícia Civil das Nações Unidas. Essa foi uma das 
grandes conquistas da missão, que exigiu bastante 
paciência e muito trabalho. 

O Anfíbio: E no que diz respeito à receptividade da 
população no início da missão?

General Heleno: No início fomos bem recebidos, 
porque a população honesta estava desesperada 
por causa da violência nas ruas haitianas. A situ-
ação chegou bem próxima da guerra civil, era co-
mum vermos cadáveres espalhados pela rua, que 
às vezes ficavam ali jogados por uma semana, sen-
do comidos pelos cachorros. Tive que pedir encare-
cidamente ao Primeiro-Ministro para que ao menos 
recolhesse aqueles cadáveres das ruas. Havia lixo 
espalhado por tudo quanto era lugar, era tudo mui-

to chocante. Entristecia-nos ver aquilo acontecendo 
sem que se vislumbrasse uma solução. E a popula-
ção haitiana vivia isso intensamente. Principalmen-
te as mães, as avós, que tinham aquela preocupação 
com seus filhos, seus netos, queriam uma mudança 
nessa situação. Estamos vivendo isso no Rio de Ja-
neiro atualmente. Por que a tropa é aplaudida? Por-
que a situação está tão ruim que a população quer 
ver soldado na rua, se cada um pudesse ter um sol-
dado na porta da sua casa ia querer, o que numa 
situação normal ninguém cogita. No Haiti, o sonho 
da população era poder andar livremente pelas 
ruas, voltar a ter aquele comércio quase medieval 
de escambo que as mulheres faziam nas ruas haitia-
nas. Quando tinha tiros nas ruas do Haiti, era uma 
correria desenfreada, todo mundo catando as lonas 
com aquelas mercadorias, saindo correndo pelas 
ruas. Então, a presença de uma tropa era a esperan-
ça de que tudo voltasse ao normal. E nós estávamos 
substituindo uma tropa que não era uma força de 
paz, era uma força de ocupação. Que se fazia res-
peitar pela presença às vezes bastante enérgica na 
rua. Nós não éramos assim, tínhamos um contato 
mais afável com a população. Por um lado isso era 
muito bom, por outro esse apoio da população era 
um fio de navalha, pois quando a situação piorava, 
vinham críticas da mídia haitiana, do tipo “A tropa 
de paz veio para jogar bola, pra passear, pra jogar 
vôlei na base”. Eles não admitiam nada que pudes-
se tirá-los dessa obsessão de ver o país pacificado. 
Às vezes não entendiam que a atuação numa força 
de paz tem determinadas limitações que nos impe-
dem de ser violentos em um momento em que eles 
queriam um pouco mais de violência. Esse apoio 
da população é sempre muito instável, é preciso ter 
um cuidado muito grande.

O Anfíbio: Como o senhor avalia a atuação do Gru-
pamento Operativo de Fuzileiros Navais no Haiti?

General Heleno: Foi uma honra ter os Fuzileiros 
Navais sob meu comando e o Grupamento Opera-
tivo foi uma grata surpresa pra mim. Já tinha tido 
contato com os Fuzileiros Navais ao longo da mi-
nha vida, primeiro porque conheci vários durante o 
curso de Guerra na Selva, ficando bem próximo de 
alguns. Dessa amizade, resultou a minha presen-
ça em estágios que eram realizados no Complexo 

“Contar com a atuação do Grupamento Operativo foi ótimo, pois era uma tropa 
extremamente adestrada que tinha um zelo muito grande por todo o seu passado, 
por toda sua história”.
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Naval da Ilha do Governador. Virei “freguês” dali, 
levava meu pelotão para treinar lá e meu pagamen-
to era o trabalho junto à tropa de Fuzileiros Navais 
em treinamentos que eles realizavam. Outra opor-
tunidade de contato, foi durante a Escola de Aper-
feiçoamento de Oficiais, a qual muitos cursavam. 
Quando eu estava no Paraguai, também, as tropas 
de Fuzileiros Navais volta e meia iam a Assunção 
para desfilar e o Adido Militar da Marinha no Para-
guai era um Capitão de Mar e Guerra (FN). Então, 
meu contato com os Fuzileiros Navais sempre foi 
amistoso. Contar com a atuação do Grupamento 
Operativo foi ótimo, pois era uma tropa extrema-
mente adestrada que tinha um zelo muito grande 
por todo o seu passado, por toda sua história. Con-
sidero-os uma tropa altamente profissional, o que é 
uma grande vantagem: você não ter dúvida sobre a 
qualidade e a vocação da tropa. Algumas das mis-
sões mais complicadas foram distribuídas ao Gru-
pamento Operativo. Além disso, era bom porque 
saía um pouco daquele ambiente exclusivamente 
verde-oliva. Obviamente, os primeiros contingen-
tes, tanto do Exército, quanto da Marinha, sofreram 
o impacto da violência da missão, nenhum dos dois 
foi preparado para isso. O primeiro contingente não 
estava tão preparado para esta violência, o segundo 
já veio melhor e o terceiro veio muito melhor. Por-
que nós fomos passando a experiência e eles foram 
aprendendo que ali a conversa era diferente. 

O Anfíbio: Para as Forças Armadas brasileiras, 
quais foram os ganhos de participar de uma missão 
como essa? 

General Heleno: Considero a missão de paz no Hai-
ti um laboratório excepcional para as Forças Arma-
das brasileiras, principalmente pelo fato de ter tido 
esse caráter de situação real. Não havia munição de 
festim no Haiti. A violência intrínseca era surpreen-
dente, não se imaginava que as gangues tivessem 
tanto poder nas mãos. Portanto, as exigências do 
ponto de vista de liderança, de capacidade de co-
mando eram muito grandes. Ter a oportunidade de 
adestrar a quantidade de militares que nós adestra-
mos em uma operação real de combate, em termos 
de confirmação de vocação, de consolidação e me-
lhora de doutrina foi nos dando um conhecimento 
muito grande do que é o combate moderno. Claro, 
como era uma missão de paz, não dá para comparar 

com o Iraque ou a Síria, por exemplo, mas era uma 
sensação de missão real muito importante na for-
mação do militar. Então, esse laboratório para nós 
foi fundamental. Vale também destacar a experiên-
cia adquirida no que diz respeito ao apoio logísti-
co. Em uma operação como essa, se você falhar no 
apoio logístico, alguém vai ficar sem comer, alguém 
vai dormir mal, alguém não vai ter suprimento de 
munição, alguém vai ter viatura enguiçada toda 
hora. Portanto, é sair do terreno da imaginação e 
entrar no terreno real. Não pode haver falhas, pois 
não adianta ter uma tropa altamente operacional, 
se a parte logística não funcionar. Outra coisa que 
considero muito importante é o trato com a popula-
ção civil. É sempre uma incógnita como vai ser em 
um país estrangeiro, com idioma diferente, com o 
contato quase que diário e permanente, e que dele 
depende o sucesso da missão também. Se você não 
tiver o apoio da população, dificilmente vai conse-
guir chegar a um bom termo numa missão de paz. 
Todos os contingentes procuraram se aproximar 
da população civil, cada um com as suas caracte-
rísticas. A tropa jordaniana franqueava uma bica 
d'água para a população em Cité Soleil, o que para 
eles era sensacional, pois não tinham poços. Outros 
distribuíam material escolar, outros davam aulas 
do seu idioma, sempre buscando esta aproxima-
ção com a população civil. Mas posso afirmar que a 
tropa brasileira era imbatível. Nossos soldados não 
falavam uma palavra em crioule [idioma predomi-
nante no Haiti], mas trocavam grandes impressões 
sobre o futebol, sobre carnaval, aspectos muito pa-
recidos da cultura haitiana com a nossa. Havia tam-
bém a paixão do haitiano pelo futebol brasileiro. Se 
perguntássemos a eles onde fica o Brasil, talvez não 
soubessem te dizer, mas sabiam a escalação da sele-
ção brasileira. Outro aspecto que não posso deixar 
de destacar é o orgulho de ver os aviões brasilei-
ros que transportavam nossa tropa no aeroporto 
de Porto Príncipe, escrito “Força Aérea Brasileira”. 
Pode parecer bobagem, mas até hoje me emociono 
quando vou aos aeroportos receber os soldados 
brasileiros e eles chegam em aviões da FAB. É de-
monstração de poder nacional, pois muitos contin-
gentes, até mesmo de países de primeiro mundo, 
chegavam ao Haiti em aviões fretados de empresas 
comerciais. Então, chegar em um navio brasileiro 
ou por meio das asas da Força Aérea Brasileira era 
uma coisa muito bacana. 

“Até hoje me emociono quando vou aos aeroportos receber os soldados brasileiros e 
eles chegam em aviões da FAB”.
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O Anfíbio: Como senhor lembra hoje dessa experi-
ência? Se pudesse, faria algo diferente?

General Heleno: Não vou dizer que tenho sauda-
des da missão no Haiti. Tenho ótimas recordações, 
foi uma realização pessoal e profissional, mas não 
digo que tenho saudades, pois era uma missão 
muito dura, longe da família, tendo que enfrentar 
diariamente uma série de problemas. Dormíamos 
pouco, trabalhávamos muito, a exigência era muito 
grande. Mas eu seria voluntário de novo. Se hoje 
aparecesse outra missão, mesmo agora, beirando os 
70 anos, eu seria voluntário, justamente pelo que 
pude aprender e usufruir dessa experiência pessoal 
e profissional. É difícil dizer o que eu faria diferente, 
talvez em algum pequeno detalhe eu tivesse agido 
diferente, mas, no contexto, como a missão é con-
siderada um sucesso pelo mundo inteiro, eu pre-
firo acreditar que foi tudo um sucesso. Não quero 
voltar atrás, não quero corrigir nada. Quero olhar 
pra frente e considerar que foi uma missão cum-
prida, bem cumprida e que elevou o conceito das 
Forças Armadas brasileiras. A prova é que o Force 
Commander foi mantido ao longo do tempo, tive su-
cessores excepcionais. O Grupamento Operativo de 
Fuzileiros Navais esteve lá por 13 anos dando um 
show de competência. A tropa brasileira e todos os 
outros contingentes saíram fortalecidos da missão. 
A ONU saiu fortalecida da missão. Então não tem 
nada que eu diga que se pudesse faria diferente. 
Não teve pênalti perdido. O ruim é isso, você per-
deu um pênalti, 10 anos se passam e você continua 
pensando: “Puxa, se eu tivesse marcado aquele gol 
teria sido campeão brasileiro ou campeão do mun-
do”. O grande ponto lamentável da missão foram 
os desastres naturais que ocorreram, situações ex-
tremamente sofridas. Eu não estava mais lá, mas 
vivemos os reflexos daqui e foi de uma crueldade 
muito grande, pois o Haiti estava caminhando para 
se organizar como país. Se tivesse que dar um grau 
para o país quando cheguei, daria -1, quando saí 
daria 3. No momento do terremoto, talvez já esti-
vesse ali no 6. Então, era um país que já tinha uma 
estrutura de instituições governamentais funcio-
nando, tinha já uma bagagem de realizações civis 
que estavam fazendo o Haiti caminhar pra uma si-
tuação econômica melhor, começava a explorar o 
turismo, que já foi uma grande fonte de renda, que 
se perdeu e estava sendo recuperada. Começava a 

ter relações com outros países, já em nível de país 
soberano, independente. E o terremoto fez o Haiti 
retroceder para -1, -2, porque de lá pra cá enfren-
taram crises monumentais e estão remando para 
conseguir chegar ao ponto em que estavam antes 
do terremoto. Eu considero esse o ponto crítico de 
toda a história recente do Haiti.

O Anfíbio: Para concluirmos, qual o balanço que o 
senhor faz da MINUSTAH ao longo de seus 13 anos?

General Heleno: Considero um balanço altamente 
favorável, exatamente por tudo o que falei. Foi uma 
sábia decisão do Brasil participar dessa missão, ainda 
que os interesses na participação não fossem interes-
ses militares. Tenho certeza que o governo brasileiro, 
em nenhum momento, pensou na possibilidade de o 
Haiti ser um ponto de inflexão no adestramento da 
tropa brasileira, na nossa capacidade de atuação em 
situação de combate. E quando falo situação de com-
bate gosto de frisar: situação de combate para quem 
estava na ponta da linha, pois uma Força de Paz não 
era vista como situação de combate. Tenho certeza 
que a ideia do governo brasileiro não era proporcio-
nar às Forças Armadas brasileiras a oportunidade de 
comprovar sua eficiência, sua obstinação, seu pro-
fissionalismo. Mas isso acabou acontecendo, o que 
é um ponto altamente favorável. O país aprendeu, 
sobretudo na área militar, nós aprendemos muito, 
e eu considero que o balanço, principalmente para 
as Forças Armadas, foi altamente favorável. Temos 
também a missão do Líbano, trazendo uma série de 
ensinamentos para a Marinha, que jamais seriam 
obtidos em exercícios. Uma situação real é muito 
diferente, é a mesma coisa que você cuidar de um 
boneco e cuidar de um filho. Então, acho que temos 
essa dívida de gratidão com a própria ONU, que nos 
deu a oportunidade de comprovar para o mundo a 
capacidade das Forças Armadas brasileiras viverem 
uma situação inusitada, com uma série de óbices, 
mas constatar que somos perfeitamente capazes de 
superar qualquer problema quando temos um foco, 
quando nos dedicamos ao cumprimento da missão. 
Para os Fuzileiros Navais, “ADSUMUS”, essa pala-
vra resume tudo o que vocês botaram em prática 
lá. Para os militares do Exército e da Força Aérea, 
“Brasil, acima de tudo”, resume nossa maneira de 
ser e o que temos em mente quando encaramos uma 
missão nesse tipo.

“O país aprendeu, sobretudo na área militar, nós aprendemos muito, e eu considero 
que o balanço, principalmente para as Forças Armadas, foi altamente favorável”.
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VA (FN) Cesar Lopes Loureiro
CC (T) Joelma de Elizeu Fernandes

O Haiti sob o enfoque 
da Família Naval

Ao longo de toda a carreira, o apoio familiar é de 
grande importância para o militar. Os prolongados 
períodos de ausência, seja em operações reais ou 
seja em viagens de exercícios, desenvolvem, pau-
latinamente, relativo grau de autonomia no núcleo 
familiar, aproximando, inclusive, famílias umas 
das outras, todas vivenciando uma mesma reali-
dade, transformando esse grande grupo no que co-
nhecemos como Família Naval.

Nada se compara, contudo, ao período de afasta-
mento decorrente de uma operação real no exterior, 
uma vez que, além dos perigos próprios da missão, 
a percepção da grande distância física tem poten-
cial considerável de gerar angústias e apreensões.

Inexistindo um trabalho apropriado, esses 
sentimentos negativos podem redundar em gra-

ves crises familiares, o que decerto teria forte 
impacto no desempenho operativo do Fuzileiro 
Naval, vindo a comprometer a missão e, pior que 
tudo, fragilizando os vínculos familiares essen-
ciais para o militar.

A fim de proporcionar resposta a essa relevan-
te demanda, a Marinha do Brasil (MB) preconizou 
ações de auxílio a esses militares, por meio da Nor-
ma sobre Assistência Integrada na MB e, particu-
larmente, por meio do Programa de Atendimento 
Social aos Militares e Civis em Missões Especiais e 
às suas Famílias.

Este artigo descreve, sucintamente, como esse 
programa tão importante foi posto em prática pela 
Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE) ao longo dos 
treze anos de permanência no Haiti.
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No Ano de 2004, os Núcleos de Assistência 
Social do Comando da Força de Fuzileiros da Es-
quadra e do Comando da Divisão Anfíbia (NAS/
ComFFE e NAS/ComDivAnf) organizaram uma 
proposta de entrevista de cunho social com os 
militares voluntários e seus familiares identifi-
cados como elementos principais de ligação, vi-
sando contribuir para a preparação dos Grupa-
mentos Operativos de Fuzileiros Navais - Haiti 
da Marinha do Brasil (GptOpFuzNav-Haiti da 
MB). Aprovada a proposta pelo ComFFE, o tra-
balho teve início no 2º Contingente, auxiliando o 
processo seletivo dos militares que comporiam a 
Missão das Nações Unidas para a Estabilização 
do Haiti (MINUSTAH).

Como decorrência das ações supracitadas, por 
ocasião do regresso do 3º Contingente, no ano de 
2005, ficou estabelecida a entrevista de retorno, por 
solicitação do Serviço Social da época, a fim de veri-
ficar se as providências da entrevista de preparação 
haviam sido tomadas e obter um retorno das orien-
tações emanadas daquele atendimento. Assim, como 
na entrevista de preparação, as entrevistas eram in-
dividuais e versavam apenas sobre aspectos sociais.

Alterações significativas ocorreram ao longo do 
processo de aperfeiçoamento do apoio social que 

Histórico

foi prestado aos familiares dos militares empenha-
dos na MINUSTAH. Outros NAS passaram a reali-
zar as entrevistas, assegurando a descentralização 
dos atendimentos por proximidade geográfica e, 
desta forma, facilitando o acesso à Família Naval. 
A principal mudança ocorreu na preparação do 12º 
Contingente (2010), quando a dinâmica do servi-
ço oferecido tomou novo rumo. As entrevistas de 
preparação e de retorno deixaram de lado o cará-
ter individual e seletivo, passando a ter um viés de 
orientação psicossocial com ênfase na aplicação da 
psicologia. A nova modalidade passou a ser prati-
cada em grupo, proporcionando maior troca de ex-
periências entre os militares e seus familiares.

Um novo horizonte se abriu para a intervenção 
profissional do NAS quando foi realizada a visita 
do primeiro “Núcleo do Serviço de Assistência Inte-
grada do Pessoal da Marinha (N-SAIPM) Itinerante” 
da história do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) no 
exterior. O 16º Contingente (2012) recebeu a visita 
de uma Oficial Assistente Social e uma Oficial Psi-
cóloga, cujo foco era estabelecer uma rotina de aten-
dimento psicossocial in loco aos militares durante o 
andamento da missão. O envio destes profissionais 
para o Haiti redundou em elevado ganho de conhe-
cimento empírico pela oportunidade de se observar 
e vivenciar o ambiente e as percepções nas quais 
os Fuzileiros Navais estavam inseridos. Seis visitas 
ocorreram ao todo.

Decorridos treze anos de missão, a atuação do 
NAS fortaleceu e consolidou os laços entre a Força 
e a Família Naval, minimizando as interferências 
de situações sociais, psicológicas e jurídicas adver-
sas decorrentes do afastamento do militar da sua 
família durante o desempenho das suas atividades 
profissionais.

Atividades Realizadas
Com o intuito de sistematizar o conhecimento ad-

quirido nesses treze anos de missão, foi padronizada 
uma metodologia de trabalho entre os NAS subor-
dinados ao ComFFE em prol do atendimento unís-
sono. Os Núcleos nortearam-se pelo que preconiza 
o Capítulo 10 da  sexta revisão da DGPM-501, que 
versa sobre o Programa de Atendimento Social aos 
Militares e Servidores Civis em Missões Especiais e 
as suas Famílias, para minimizar as intercorrências 
de situações sociais adversas com potencial de ocor-
rer durante o período de afastamento do militar.
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Como estratégias de atuação, foram implemen-
tados os Projetos “ADSUMUS” e o “N-SAIPM Itine-
rante”. O primeiro estabeleceu regras para a reali-
zação das Entrevistas de Orientação Psicossocial de 
Preparação e de Retorno, bem como para a execu-
ção do apoio aos familiares durante o período que 
perdurava o Contingente. Já o Projeto “N-SAIPM 
Itinerante” tinha o propósito de identificar deman-
das psicossociais dos militares que compunham os 
Contingentes do GptOpFuzNav-Haiti, intervir nas 
situações-problema e orientar, in loco, o pessoal mi-
litar. A atuação do “N-SAIPM Itinerante” privile-
giava a construção conjunta da solução de proble-
mas psicossociais, além de ter proporcionado aos 
profissionais envolvidos a observação das condi-
ções da rotina externa e interna de trabalho, lazer 
e dos relacionamentos interpessoais como fonte de 
sistematização do conhecimento empírico.

A busca constante pelo envolvimento da família 
com o NAS foi outro fator de peso considerado. A 
família teve um papel central de suporte e de apoio 
ao combatente. Nesse processo, todos foram en-
volvidos, inclusive os filhos. A preparação para a 
missão era realizada com informações e com posi-
cionamentos colhidos das experiências vividas por 
cada militar e por cada familiar. Não havia uma abor-
dagem exclusivamente teórica, muito menos constru-
ída de forma rígida. Os profissionais envolvidos es-
tavam constantemente absorvendo os conhecimentos 
adquiridos, tanto dos militares que iam para o Haiti 
quanto dos familiares que ficavam no Brasil. De certa 
forma, militares e familiares formavam um verdadei-
ro “contingente” e, guardadas as devidas proporções, 
todos tinham uma mesma missão, na qual a família 
era tratada como parte integrante.

Na prática, as famílias compareciam às entrevis-
tas psicossociais de orientação na preparação para 
ida e para o retorno. Os militares e seus familiares 
eram dispostos em grupos, nos quais era estimula-
da a capacitação de competências dos participan-
tes e  debatidas as possibilidades de surgimento de 
situações adversas, promovendo soluções adequa-
das, além da constante busca do desenvolvimento 
da consciência crítica da família sobre os aspectos 
motivacionais que levaram os militares a serem vo-
luntários para a missão. Dentre os muitos assuntos 
afetos à preparação, a educação financeira obteve 
um espaço privilegiado de esclarecimento e debate. 
Os grupos não apenas tiveram o papel de orienta-
ção, mas também funcionavam como um facilita-
dor para a formação de redes sociais de apoio entre 
os familiares, o que contribuiu para o fortalecimen-
to da autonomia das esposas. 

Durante as entrevistas de preparação, mantendo 
o foco na valorização da autonomia dos familiares, 
era incentivado que a distância não fosse motivo 
de ausência do convívio familiar. Como nossos 
sistemas de comunicações foram muito eficientes 
durante todo o tempo das comissões, os militares 
conseguiam se fazer presentes da forma como era 
possível estar. As comunicações possibilitaram a 
facilidade do uso de celulares, telefones conven-
cionais e internet, sempre em ocasiões autorizadas 
pelo Comando, o que se mostrou um recurso im-
portantíssimo para a manutenção destes laços.

Por ocasião do retorno, era comum que famílias 
relatassem no “Pós-Haiti” que conseguiram um ga-
nho considerável de comunicação, pois na missão 
foi estabelecida uma rotina de horário para conver-
sar, o que proporcionou, para alguns, o fortaleci-
mento dos laços familiares. Os militares relatavam, 
por exemplo, que participavam de comemorações 
familiares pela internet, que auxiliavam os filhos 
nas atividades escolares; enfim, que estavam pre-
sentes, mesmo à distância.

Outro aspecto observado foi que muitas famílias 
se programaram para o reencontro no período de 
arejamento, fazendo com que o tempo da missão 
parecesse menor. Assim, quando voltavam para o 
país, não tinham a sensação de um afastamento tão 
prolongado. Estes períodos de licença foram incen-
tivados e debatidos como recurso necessário para a 

“Trabalho ótimo com relação às informações dadas aos pais sobre a 
missão, dando segurança aos familiares. Outro destaque que não po-
demos esquecer é o da forma prestativa como a Marinha foi colocada à 
disposição dos familiares. Somente temos agradecimentos”.
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manutenção da saúde emocional e mental de todos 
os envolvidos.

Um exemplo do resultado positivo dessa dinâ-
mica é explicitado com o depoimento da Sra. Vera 
Lúcia de Araújo Medeiros, mãe do SD-FN Cesar 
Augusto de Araújo Medeiros:

“A nossa experiência como pais foi a melhor 
possível. Todo o preparo que antecedeu a missão 
foi de forma muito confiável para nos deixar tran-
quilos, pois sabíamos o que esperar para ele como 
militar. Toda a estrutura, as palestras com familia-
res, o que previamente foi colocado e exposto com 
relação aos desafios que lá seriam enfrentados foi 
de grande importância. Aproveito para deixar meu 
agradecimento como mãe pela oportunidade que a 
Marinha concedeu ao meu filho em todos os senti-
dos. Obrigada.”

Reforça, ainda, essa constatação, o depoimento 
do Sr. Adilson Neves Medeiros, pai do SD-FN Ce-
sar Augusto de Araújo Medeiros:

“Trabalho ótimo com relação às informações 
dadas aos pais sobre a missão, dando segurança 
aos familiares. Outro destaque que não podemos 
esquecer é o da forma prestativa como a Marinha 
foi colocada à disposição dos familiares. Somente 
temos agradecimentos.”

É inevitável que nas entrevistas de retorno a 
palavra “saudade” fosse uma constante, sendo, 
contudo, um sentimento previsto, trabalhado e 
controlado, o que, de alguma forma, também con-
tribuiu para o fortalecimento dos laços familiares. 
Quanto aos raros casos de rompimento de vínculos 
conjugais ou laços familiares, ao se prestar os aten-
dimentos individuais, por vezes, foi percebido que 

essa ruptura não ocorreu devido à missão, mas sim 
por situações latentes, anteriores à missão, fazendo 
com que a distância proporcionasse tempo e espaço 
para reflexão sobre a necessidade, ou não, da ma-
nutenção de tais laços.

Quanto à questão do reencontro, o dia do retor-
no também era discutido com os familiares na pre-
paração de forma aberta, inclusive deixando clara 
a possibilidade de mudanças no calendário, altera-
ções climáticas, etc.

A execução do Projeto “N-SAIPM Itinerante”, 
que se deu por meio das visitas realizadas pela 
dupla Assistente Social/Psicólogo, buscou cumprir 
o que está estabelecido na Política de Assistência 
Social das Forças Armadas, que incluiu em suas 
diretrizes o apoio psicossocial aos militares e seus 
familiares em missões especiais. No desenvolver 
dessa tarefa, foi disponibilizado espaço para que 
os militares relatassem questões administrativas 
e operativas da missão, além de terem sido obser-
vados aspectos emocionais relativos ao período de 
afastamento. Foram proferidas orientações quanto 
ao retorno ao cotidiano da vida social e profissio-
nal, sobre as possíveis alterações na dinâmica fa-
miliar, sobre a reintegração do militar na família, 
bem como acerca da postura adotada por militares 
e familiares na condução do novo cotidiano após o 
seu retorno.

A incorporação de novos conhecimentos decor-
rentes das ações emanadas destes Projetos, embo-
ra adquiridas no trato direto, não tiveram caráter 
superficial, e novos conceitos foram aproveitados 
pelo NAS/ComFFE. A longo prazo, este aprendi-
zado possibilitou a mudança de paradigmas e a 
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formação de novas ideias para intervenções nesta 
realidade tão singular como uma experiência ope-
rativa real é, constituindo-se em valiosa fonte de li-
ções aprendidas. 

“Ninguém 
volta do Haiti 
igual!”

No decorrer de mais de uma década, o perfil 
dos militares que atuaram na MINUSTAH mudou 
constantemente. Inicialmente, a maioria dos mili-
tares voluntários jamais tinha participado de uma 
missão real e via no Haiti sua grande chance de 
colocar em prática os anos de adestramento e de 
capacitação continuada recebidos no decorrer de 
suas carreiras. Na atual conjuntura, os Fuzileiros 
Navais têm um currículo diversificado, quer seja 
pela participação em diversas missões no exterior, 
quer seja pela atuação em apoio à segurança pú-
blica por todo o Brasil, a exemplo das operações 
ocorridas no Complexo do Alemão e Vila Cruzei-
ro, na Operação São Francisco (Maré), na Operação 
Capixaba (Espírito Santo) e na Operação Varredura 
(Rio Grande do Norte), dentre outras. Adquiriu-
-se experiência, também, na segurança de grandes 
eventos, no grande desafio e na resposta imediata 
por ocasião da Operação de Apoio à Defesa Civil, 
na Região Serrana, sobretudo em Nova Friburgo, 
reforçando, ainda mais, a sua prontidão operativa e 
a sua capacidade expedicionária.

No âmbito familiar, estas mudanças também 
foram significativas, agora mais acostumados ao 

distanciamento físico estabelecido para além das 
áreas de exercício e adestramento. A missão no 
Haiti proporcionou, para o binômino militar e 
família, aqui denominada Família Naval, vivên-
cias pessoais e aprendizados de novas estratégias 
para lidar com as situações do cotidiano. As fa-
mílias desenvolveram suas autonomias e ganha-
ram confiança na instituição, dada a abertura de 
portas para a sua participação e a formulação de 
respostas para as suas necessidades de apoio e 
de orientação. A missão no Haiti proporcionou 
ganhos para além da experiência profissional. 
Trouxe, também, melhoria da situação financeira 
para aqueles que se propuseram a elaborar um 
plano sistemático de educação financeira, assun-
to sempre presente durante as atividades de pre-
paração. Alguns militares puderam, ainda, bene-
ficiar-se com o aprendizado de outros idiomas, 
acesso a novas culturas, visitas a outros países e 
acesso a bens e serviços para os quais, antes, não 
se sentiam aptos.

As equipes que compõem os NAS também mu-
daram e evoluíram pela oportunidade de criar es-
paços sócio-ocupacionais antes inexistentes. Os  
NAS entraram em sintonia com a realidade operati-
va e expedicionária, deixaram o conforto das ativi-
dades burocráticas e tornaram-se parte e expressão 
da realidade vivenciada. Nada mais desafiador que 
decifrar a realidade e desenvolver atividades ca-
pazes de preservar e efetivar direitos, tendo como 
pano de fundo um cotidiano árduo e real. Os pro-
fissionais que trabalharam nesses projetos experi-
mentaram do próprio discurso: “Ninguém volta do 
Haiti igual!”

Quem éramos e quem 
nos tornamos
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Conclusão
 Sem a pretensão de abordar detalhadamente a 

totalidade dos casos avaliados, orientados e atendi-
dos, pois tanto a dinâmica política quanto a opera-
tiva sofrem a ação do tempo, pode-se constatar que 
as experiências adquiridas pelos militares e a auto-
nomia exercida pelos familiares sofreram mudan-
ças significativas. Os horizontes familiares muda-
ram e, já com o perfil de despedida, percebe-se que 
o trabalho profícuo permitiu fortalecer e consolidar 
os laços entre a Força e a Família Naval.

A atuação em Operações de Paz, como a ocorri-
da no Haiti, fortaleceu o conceito do caráter expe-
dicionário por excelência do CFN e trouxe para a 
Assistência Social da Marinha do Brasil uma nova 
perspectiva de atuação profissional. Justamente por 
não ter uma prática muito delimitada, a Marinha 
teve condições de desenvolver projetos inovadores 
e de atendimento às demandas que foram se apre-
sentando ao longo dos anos. A inovação na prática 
estabelecida sempre foi apoiada e estimulada pelo 
Comando, contribuição esta que proporcionou a 
construção de uma consciência mais crítica por par-
te dos profissionais envolvidos, assim como a arti-
culação e o estreitamento entre a teoria e a prática, 
possibilitando a ocupação de novos espaços que 
antigas demandas apresentavam.

A demonstração de preocupação com o bem-es-
tar pessoal e profissional dos militares, buscando 
diagnosticar as condições do ambiente de trabalho, 

conhecendo as reações e os anseios de cada indi-
víduo e o apoio e a proximidade oferecidos a seus 
familiares despertou um sentimento de orgulho em 
todos os participantes do processo. 

Por fim, o desenvolvimento das atividades aqui 
elencadas tiveram como parâmetros básicos dois 
grandes valores institucionais que são a Liderança 
e a Motivação. Percebe-se que ao longo dos anos 
de permanência dos Grupamentos Operativos de 
Fuzileiros Navais no Haiti, a arte de liderar foi um 
excelente exemplo vivido, com importante aprimo-
ramento na capacidade da Administração Naval 
de conhecer seus integrantes, suas reações e seus 
anseios. Muitos aspectos foram otimizados, seja 
no conforto, na equipagem, nas comunicações, no 
apoio ou em tantos outros meios, sendo, contudo, 
importante destacar que a avaliação contínua do ní-
vel de satisfação profissional e pessoal dos militares 
envolvidos nos diferentes contingentes transfor-
mou-se em motivação pela carreira naval, a força 
interna que sustenta todas as ações humanas.

Como resultado de todo o trabalho realizado na 
área social, pode-se apresentar como uma síntese 
da percepção da Família Naval acerca da partici-
pação do Fuzileiro Naval na MINUSTAH o depoi-
mento da avó do SD-FN Pablo Luiz, Sra. Luzinete 
Maria:

“Senti muita saudade, porém sempre acreditei e 
confiei nele e nos Fuzileiros Navais.”

“Senti muita saudade, porém sempre acreditei e 
confiei nele e nos Fuzileiros Navais”.
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A Pacificação de Cité Soleil: 
A Estratégia do Ponto Forte

Após sua independência, em 1º de janeiro de 
1804, apesar de um início glorioso, afinal derrotara 
o Exército de Napoleão, o Haiti mergulhou numa 
história de dominação e violência, fruto de um 
passado cruel de escravidão e colonialismo. O país 
passou por um período de ocupação norte-ameri-
cana, no início do século XX, seguido de uma sé-
rie de governos malsucedidos, chegando à dinastia 
dos Duvalier – Papa-Doc e Baby-Doc –, período em 
que conhece algum progresso econômico, a des-
peito da brutalidade dos ditadores. Baby-Doc foi 
violentamente deposto em 1986, deixando o país 
em mais um período conturbado, até que em 1991 
Jean-Bertrand Aristide é eleito, sendo deposto logo 
depois, em 1992. Contudo, retornou ao país devido 
ao embargo imposto pelo governo norte-america-
no, decretando, em seu retorno, a extinção das For-
ças Armadas do Haiti. Logo depois foi eleito o seu 
sucessor, René Preval, que em caso raro da história 
consegue cumprir seu mandato. Aristide voltou a 
ser eleito em 2001, com contestados 92% de votos 
(BRAGA, 2005; OLIVEIRA; SANTOS, 2006).

Capitão de Mar e Guerra (RM1-FN) Edson de Oliveira

Introdução
Em virtude do aprofundamento de uma crise, 

Aristide deixa o Haiti em 29 de fevereiro de 2004. 
A barbárie toma conta do país, provocando a re-
ação da Organização das Nações Unidas (ONU), 
cujo Conselho de Segurança (CSNU) autoriza uma 
intervenção.

Com a chegada das tropas da MIF e logo as da 
ONU, houve uma redução da violência. Particular-
mente com as tropas do Brasil, havia uma empatia 
natural da população haitiana, fruto de uma admi-
ração incondicional pelo futebol brasileiro. Como 
explica Costa:

Força Interina Multinacional (MIF) com-
posta por tropas dos EUA, Canadá, França 
e Chile, cuja atuação fez reduzir a violência 
e a desordem reinantes a níveis aceitáveis. 
Seguiu-se o estabelecimento da Missão das 
Nações Unidas para a Estabilização do Haiti 
(MINUSTAH), cujo mandato passou a vigo-
rar em 1º de junho de 2004. (OLIVEIRA; 
SANTOS, 2006, p. 80).
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Entretanto, com o passar do tempo, as coisas não 
aconteciam, a tão esperada melhora na vida do povo 
haitiano não vinha. Do ponto de vista da população, 
a ONU não produziu os resultados mágicos que es-

Escolta no Haiti

[…] na verdade, o que mais nos aproxima é 
o amor pelo futebol brasileiro. Talvez não seja 
exagero dizer que dele gostam mais do que os 
próprios brasileiros. “Ronaldô bon bagay” ou 
“Ronaldo boa gente” […] Se a seleção brasileira 
é para os brasileiros quase um símbolo pátrio, a 
“pátria de chuteiras”, para eles, é fervorosa reli-
gião, paixão absoluta; e nessa religião, “Ronal-
dô”, Roberto Carlos, “Didá”, Ronaldinho e Cafu 
são santos milagrosos. (COSTA, 2004, p. 20).

peravam: “não se traduzia na solução de seus pro-
blemas sócio-econômicos (sic)” (BERNARDES, 2006, 
p. 34). O encanto estava se quebrando e o recrudesci-
mento da violência urbana foi a consequência.

Se, por um lado, o rápido deslocamento do con-
tingente brasileiro permitiu que a ONU pudes-
se cumprir o cronograma que havia sido imposto 
pelos Estados Unidos, liberando as forças da MIF, 
por outro, verificamos que a mesma ONU foi ex-
cessivamente lenta na obtenção de tropas de outros 
países-membros. No momento da substituição, a 
MINUSTAH tinha efetivo inferior à metade do da 
MIF e apenas 20% do efetivo total autorizado. Esse 
efetivo só superaria o da MIF cinco meses depois, 
ao final de novembro de 2004.
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O efetivo autorizado jamais seria atingido no pri-
meiro ano da missão, o que impactou seriamente sua 
credibilidade, pois, por muitas vezes, a missão não 
dispunha de meios suficientes para o cumprimen-
to de seu mandato. Isso acarretou, também, grande 
pressão sobre o Contingente Brasileiro, que por mui-
to tempo representou o único poder de combate real 
e, como tal, foi empenhado nas mais diversas mis-
sões no território haitiano (BRAGA, 2005).

Com o tempo e as dificuldades da MINUSTAH, 
os grupos adversos passaram a adotar uma postura 
mais ousada e desafiadora.

A MINUSTAH foi criada com o intuito de garan-
tir um ambiente seguro e estável dentro do qual fosse 
possível conduzir um processo político-constitucio-
nal; apoiar o Governo Transitório do Haiti (TGOH) 
na reforma e reestruturação da Polícia Nacional Hai-
tiana (PNH), no programa de desarmamento, des-
mobilização e reinserção (DDR) de grupos armados 
ilegais e na manutenção da ordem pública em apoio 
à PNH; facilitar o processo eleitoral, bem como o 
processo de diálogo e reconciliação nacional; moni-
torar e relatar a situação de direitos humanos e exer-
cer um papel limitado na coordenação da assistência 
humanitária. A Resolução do CSNU nº 1542 (2004) 
autorizou o desdobramento de até 6.700 militares e 
1.622 policiais, incluindo Unidades de Polícia For-
madas (FPU), além de funcionários civis internacio-
nais e locais. Nesse documento e em todos que se se-
guiram, a MINUSTAH foi respaldada pelo Capítulo 
VII da Carta das Nações Unidas. Resumidamente, 
verificamos que o mandato determinava a atuação 
da MINUSTAH em três grandes vertentes: ambiente 
seguro e estável, processo político e direitos huma-
nos. (BRAGA, 2005)

De fato, a missão do segmento militar era a ma-
nutenção de um ambiente seguro e estável, a fim de 
contribuir para que os objetivos políticos e de direitos 
humanos pudessem ser alcançados. Entretanto, para 
que fosse possível ter sucesso na  missão, o compo-
nente militar deveria interagir diariamente com os 
demais componentes nas mais variadas atividades. 
Nas tarefas diretamente ligadas à manutenção do 
ambiente seguro e estável, a Força Militar convivia 
diariamente com dois grandes “parceiros”, a Polícia 
Civil Internacional (CIVPOL) e a PNH.

A CIVPOL, subordinada ao comissário-chefe da 
MINUSTAH, não possuía qualquer vínculo de su-
bordinação ao Force Commander, impossibilitando, 

MINUSTAH na maior parte das vezes, a observância do princí-
pio da unidade de comando e, algumas vezes, até 
mesmo a unidade de esforço. Composta por um 
mosaico de policiais de mais de 30 nacionalidades 
diferentes, a CIVPOL atuava como conselheira da 
PNH e das FPU. Além disso, apresentava proble-
mas muito sérios de coordenação, integração e 
padronização de procedimentos, principalmente 
devido às diferenças no preparo profissional e na 
liberdade de ação. (BRAGA, 2005, p. 54)

A PNH era, quando da chegada da Força de Paz, 
a única força legal do país. Contudo, reunia graves 
mazelas, como corrupção, uso excessivo de violên-
cia, abusos constantes em matéria de direitos hu-
manos, atuação como polícia política, instalações 
destruídas, deficiência de efetivo e equipamento e 
total descontrole. Com todas estas características, a 
PNH era detestada pela maior parte da população, 
todavia, o apoio à PNH era tarefa claramente expli-
citada no mandato. 

Ademais, a liderança da PNH deixou claro que 
não iria se submeter ao modus operandi da Força de 
Paz. No entendimento de seus líderes, eles conti-
nuariam atuando como sempre fizeram e a Força 
de Paz prestaria apoio. Os desentendimentos atin-
giram seu clímax em fevereiro de 2005, no aniver-
sário da queda de Aristide, quando unidades da 
PNH dispararam contra uma manifestação pacífica 
acompanhada de perto por tropas do contingente 
brasileiro e por correspondentes da mídia local e 
internacional. 

A situação geral ao final de junho de 2005 era 
“estável, exceto na capital, onde chiméres1 […] e cri-
minosos comuns, executavam sequestros [sic], rou-
bos, contrabando de armas e atentados.” (OLIVEI-
RA et al, 2006, p. 04). Tropas do Batalhão Jordaniano 
estavam sendo hostilizadas constantemente na Re-
gião de Cité Soleil. Elementos adversos vinham ex-
pandindo suas atividades, minando a confiança da 
ONU e ameaçando o processo eleitoral. Até então, 
haviam sido realizadas diversas operações na capi-
tal, mas a credibilidade da Força Militar declinava. 
Foi quando o Force Commander decidiu por uma 
operação de grande vulto em Bois Neuf, uma parte 
de Cité Soleil, para “propiciar um ambiente melhor 
e mais seguro para a execução do processo eleito-

A Força de Paz usa o Capítulo VII

1 - Chiméres eram bandos armados partidários do ex-presidente Aristide.
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ral.” (OLIVEIRA et al, 2006, p. 04). Os objetivos da 
operação eram o PC2 da gangue de Dread Wilmé, 
um suposto paiol de armas e munições, a casa do 
líder e uma suposta região de cativeiros.

O Batalhão HAITI assumiu momentaneamente a 
área e atacou com três peças de manobra: a “Força 
Tarefa PAIVA CHAVES” (EsqdCMec), a “Força Ta-
refa HUMAITÁ” (GptOpFuzNav-HAITI apoiado 
por blindados) e a Companhia de Infantaria PERU-
ANA. Após seis horas de enfrentamento, os resul-
tados exitosos davam conta da eliminação de Dread 
Wilmé e outros membros da gangue. O resultado da 
operação foi positivo, pois apesar de um expressivo 
consumo de munição, não houve baixas na força, 
exceto alguns ferimentos e, o mais importante, a 
credibilidade da Força Militar foi restaurada.

Após a operação, a área foi restituída ao Bata-
lhão Jordaniano. 

O sucesso na operação em Bois Neuf virou divi-
dendo que foi bem explorado pela tropa brasileira 
em diversas outras áreas. O GptOpFuzNav-HAITI, 
em particular, realizou, de forma independente, 

Patrulha motorizada 
encontra com blindado 
jordaniano

as Operações de Maisgate, Caradeux e Clercine, 
todas com intuito de evitar a escalada da violência 
nessas regiões.

“Os resultados obtidos na grande Operação Punho 
de Aço […] encabeçada pelo Brasil, da qual resultou 
a morte do conhecido líder de gangue Dread Wilmé, 
também influenciaram sobremaneira a mudança da 
situação em Bel Air” (BERNARDES, 2006, p. 42). 

O Ponto Forte

No início da missão, a Brigada e depois o Bata-
lhão HAITI instalaram-se na Base Bravo, na Uni-
versidade do Haiti, enquanto que o GptOpFuzNav 
instalou-se na Base de Fuzileiros Navais no Haiti 
Acadêmica Rachel de Queiroz (BFNHARQ), dentro 
da área do Aeroporto (COSTA, 2004, p. 14). Diaria-
mente, as ações de patrulhamento, check-point (CP), 
etc... deveriam ser lançadas a partir dessas bases em 
direção a seus pontos de atuação espalhados pela 
cidade de Porto Príncipe (PaP). Com o recrudesci-
mento das ações dos grupos adversos, percebeu-se o 

2 - PC  Posto de Comando
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A ocupação permanente do Forte Nacional 
e de outras bases de combate, em caráter tem-
porário e em locais críticos, assegurou maior 
liberdade de circulação para a população. A 
utilização de patrulhas móveis e leves, motori-
zadas e a pé, permitiu aumentar a visibilidade 
e fornecer uma maior sensação de segurança. 
(BERNARDES, 2006, p. 41).

aumento da dificuldade em atingir tais pontos. Logo 
surgiu a ideia de se ocupar pontos que viabilizariam 
o cumprimento de tarefas semelhantes às bases de 
combate, previstas na doutrina de contraguerrilha. 
Essas bases seriam instaladas em áreas próximas 
ou no interior de áreas conflagradas, evitando-se, 
assim, que as tropas tivessem que entrar e sair da 
denominada área vermelha a cada ação.

A primeira base fixa a ser ocupada com essa 
finalidade foi o Forte Nacional, ocupado no final 
do período do 2º Contingente, que apresentava 
posição de relevante dominância na região de Bel 
Air. É curioso observar que, antes dessa ocupação, 
o GptOpFuzNav já ocupava três pontos importan-
tes dentro da cidade de Porto Príncipe: a École de 
Magistrature, com um pelotão, onde estavam aquar-
telados mais de 300 ex-militares, situada na Route de 
Frere com Boulevard du 15 Octobr; a Premier Ministre 
Primature, com um Grupo de Combate (GC), onde 
despachava o Primeiro-Ministro, situada na Avenue 
John Brown com Delmas 60; e a residência do pri-
meiro-ministro, com uma Esquadra de Tiro, na pro-
ximidade da Primature. Os dois últimos localizados 
próximos ao bairro de Pettion-Ville e o primeiro 
às margens da importante via que, do aeroporto, 
levava até o mesmo bairro. Apesar dessas regiões 
não serem absolutamente seguras, a tropa exercia, 
rapidamente, a sua ação de presença sobre qual-
quer atividade adversa (OLIVEIRA, et al, 2006).

Com a Operação em Bois Neuf e a pacificação 

de Bel Air, o caminho natural foi buscar o enfren-
tamento e conquistar instalações dentro das áreas a 
serem pacificadas. Os Pontos Fortes visavam poten-
cializar o estado de prontidão da tropa, garantindo 
a capacidade de influenciar, com sua ação de pre-
sença, os acontecimentos o mais próximo possível.

Após a pacificação de Bel Air, veio o período elei-

Ciclo da Pacificação

toral, momento em que os ânimos se arrefeceram. 
Os diversos segmentos buscavam evitar o emprego 

da violência para não comprometer suas chances 
no pleito, porém, logicamente, quando se fala em 
redução da violência no Haiti, fala-se, literalmente, 
apenas sobre a redução de sua proporção, e não a 
sua erradicação. 

Ao longo do período de eleições, o Grupamento 
recebeu novas tarefas, como a de “escoltar a distri-
buição do material eleitoral, a partir de PaP, até os 
Locais de Votação (LV), alguns fora da nossa Área de 
Responsabilidade; prover segurança desses centros 
no dia da eleição; e escoltar o recolhimento e trans-
porte do material eleitoral até PaP” (OLIVEIRA;  
SANTOS, 2006, p. 84). Em vista da existência de LV 
em regiões de difícil acesso, essas tarefas deman-
daram profissionalismo na superação de grandes 
encargos logísticos extras.

Após o primeiro turno, em decorrência da de-
mora na apuração, houve violentas manifestações 
com passeatas e bloqueios das principais vias da 
cidade. Era necessário manter desobstruídas es-
sas vias. Felizmente, fruto do preparo da tropa, 
as regras de engajamento foram obedecidas e a 
missão foi cumprida “sem qualquer dano cola-
teral” (OLIVEIRA; SANTOS, 2006, p. 84). Finda a 
apuração e confirmada a eleição de René Preval, o 
Haiti viveu um período de paz social. Neste perí-
odo, houve uma intensificação no patrulhamento, 
incluindo patrulhas noturnas e, em algumas locali-
dades, patrulhas a pé.

Até maio de 2006, ainda com o 4º Contingente, as 
tarefas do GptOpFuzNav-HAITI eram, além das pa-
trulhas e escoltas, a operação de 03 CP (Aeroporto, 
SONAPI e Pettion-ville) e o patrulhamento para o 
interior do país até a República Dominicana em 
uma área de aproximadamente 1.535 km2.

Como o Batalhão Jordaniano vinha colhendo 
frutos amargos da violência das gangues, por de-
cisão do Force Commander o GptOpFuzNav-HAITI 
recebeu de volta uma parte da área de Cité Soleil, 
que, segundo Castro, já fora responsabilidade do 
Grupamento e, em dezembro de 2004, “foi passado 
à responsabilidade do Batalhão Jordaniano” (2005, 
p. 68). Nossa Área de Responsabilidade passava a 
englobar SONAPI, Drouillard e Bois Neuf. 

Com a mudança, os Fuzileiros Navais passaram a 
mobiliar o CP 21 com um GC no período diurno e o 
CP 03, com outro CG apoiado, ininterruptamente, por 
viaturas blindadas URUTU, do Exército. O CP 21, em 
particular, vinha sendo diuturnamente fustigado por 
atiradores da Força Adversa. Após sua substituição, 
foram realizados trabalhos de organização do terreno, 
modificando a postura da tropa e acarretando uma 
diminuição significativa das ações da Força Adversa. 
Começava a reconquista da área de Cité Soleil.
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Com uma nova Área de Responsabilidade, im-
pôs-se a necessidade de patrulhamentos constantes 
em viaturas blindadas. O comando do Grupamento, 
já com o 5º Contingente, identificou a necessidade de 
estabelecer o CP 02 na Route Nacional nº 1, que era 
considerada pela MINUSTAH como uma área extre-
mamente perigosa para operações estáticas.

Em julho de 2006, por determinação do Force 
Commander, os CP 03, 02 e 21 foram passados para 
três FPU. Ao Grupamento caberia a responsabili-
dade de continuar operando o Posto de Segurança 
Estático (PSE) 21, que passou a ser conhecido como 
Ponto Forte (PF), e de intensificar o patrulhamento 
em Drouillard e Bois Neuf. Também adotou-se uma 
postura mais ofensiva - a ordem era reagir com in-
tensidade e vasculhar a área da possível origem dos 
ataques (BORGES, 2006, p. 2 e 3).

Ponto Forte 21, ou 
“RIACHUELO”, ao 
norte de Drouillard e 
Bois Neuf

A MINUSTAH volta à ofensiva

Em dezembro de 2006, no período da substitui-
ção do 5º pelo 6º Contingente, havia uma grande 
pressão sobre a MINUSTAH devido ao aumento 
significativo de sequestros e outros crimes. A mis-
são já estava em andamento há dois anos e meio, 
mas a efetividade das ações das tropas e a real neces-
sidade da continuidade da missão eram questiona-
das. A Resolução 1.702 do CSNU, de agosto de 2006, 
recomendava ações efetivas contra as gangues arma-
das e o Representante Especial do Secretário-Geral 
da ONU no Haiti (SRSG), o Embaixador Edmond 

Mullet, declarava à imprensa haitiana e à interna-
cional que a postura das tropas mudaria e que ha-
veria ações mais efetivas (BARBOSA, 2007).

Na Área de Responsabilidade do GptOpFuzNav, 
o líder de gangue Belony, um dos elementos mais 
procurados do Haiti, mantinha parte dessa região 
sob o domínio do terror e do medo, estando, assim, 
fora do controle da MINUSTAH. As tentativas de 
conquista das regiões dominadas pela Força Adver-
sa eram sempre rechaçadas com grande volume de 
fogos, levando o risco de baixas na tropa e de danos 
colaterais à população haitiana (BARBOSA, 2007). 

Em dezembro de 2007, foram desencadeadas 
duas operações de grande vulto. Na tarde do 
dia 21 do referido mês, na Operação Caroline, 
o GptOpFuzNav realizou um Reconhecimento em 
Força na região de Bois Neuf, onde a tropa foi re-
cebida com fogos intensos. Seguiu, na madrugada 
do dia 22, a Operação Beatriz, na qual os Fuzileiros 
Navais proveriam a segurança do Pelotão de Enge-
nharia do Batalhão Brasileiro (BRABATT) na desobs-
trução da rua Impasse Chavane, visando ao avanço 
mecanizado da FPU Jordaniana (BARBOSA, 2007).

Estas duas operações infligiram perdas conside-
ráveis à Força Adversa, mas felizmente sem perdas 
ou danos colaterais para nossas tropas graças à dis-
ciplina de fogos e à observância irrestrita das re-
gras de engajamento. Tais operações também mate-
rializaram a mudança de postura da MINUSTAH, 
pois a partir desse momento as tropas passaram a 
exercer forte pressão sobre a Força Adversa, não 
importando a intensidade da sua reação armada ou 
grau do risco envolvido. O modus operandi da For-
ça Adversa também se alterou, em vez de atacar as 
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tropas da ONU, passaram a esconder seus arma-
mentos para evitarem a captura (BARBOSA, 2007).

 ACISO no Ponto Forte PAISSANDU aprofunda a pacificação 
de Bois Neuf

Conclusão

Entre dezembro de 2006 e março de 2007, o 
GptOpFuzNav participou de onze operações con-
tra as Forças Adversas, das quais nove receberam 
reforço especial. As patrulhas a pé, apoiadas por 
blindados do BRABATT, intensificaram as opera-
ções dais quais participaram, diferente daquelas 
puramente mecanizadas. A presença da tropa a pé 
foi fundamental para a aproximação da comunida-
de (BARBOSA, 2007).

A inteligência indicava a necessidade de con-
solidar a Área de Responsabilidade. Após a inten-
sificação do patrulhamento a pé em Drouillard, 
seguiu-se, na madrugada de 31 de janeiro, a Opera-
ção Humaitá para o estabelecimento do Ponto For-
te Humaitá. O estabelecimento desse ponto propor-
cionou o controle efetivo de Drouillard, assim como 
a possibilidade de projeção sobre Bois Neuf. No dia 
20 de fevereiro, foi lançada a Operação na Vanguar-
da, que fez o líder de gangue Belony fugir de Porto 
Príncipe, tornando possível que o Ponto Forte Pais-
sandu fosse instalado no local da sua antiga base de 
operações, na rua Impasse Chavane em Bois Neuf. 
Como resultado imediato, a Força Adversa deixou 
de realizar fogos contra as tropas da MINUSTAH e os 
níveis de violência urbana na capital foram reduzidos 
consideravelmente. Operando três PF dentro da Área 
de Responsabilidade, o GptOpFuzNav conseguiu 
consolidá-la (BARBOSA, 2007). 

A presença permanente da tropa no interior da 
localidade permitiu a aproximação com a popula-
ção local. Em março, ocorreu mais uma mudança 
de postura da MINUSTAH em decorrência do au-
mento da importância das ações de ajuda humani-
tária, bem como das operações pontuais contra a 
Força Adversa (BARBOSA, 2007). Cité Soleil estava 
novamente pacificada.

[…] em uma missão multidimensional 
como a MINUSTAH, a missão da Força Mi-
litar é a manutenção de um ambiente segu-
ro e estável a fim de contribuir para que os 
objetivos políticos e de direitos humanos da 
missão possam ser atingidos pelos demais 
componentes (BRAGA, 2005, p. 51)

Dentre muitas coisas que podemos depreender 
dos fatos que apresentamos nesse artigo, duas con-
clusões são de grande relevância para o Corpo de 
Fuzileiros Navais. A primeira diz respeito à propo-
sição inicial do tema com relação à estratégia adota-
da para alcançar a estabilização no Haiti. Sem som-
bra de dúvidas, a busca pelo enfrentamento das 
forças adversas, a conquista de locais dentro das 
áreas sob sua dominação e a capacidade de influen-
ciar a situação, com forte ação de presença desde o 
mais próximo possível, traduz-se no que ficou co-
nhecido como o Ponto Forte. Não é possível iden-
tificar uma paternidade dessa ideia, pois, como foi 
visto, o primeiro ponto a ser ocupado com a inten-
ção de dar essas vantagens à tropa foi o Forte Na-
cional. Entretanto, o GptOpFuzNav, antes mesmo 
disso, já usufruía desses benefícios nos entornos 
das localidades de École de Magistrature, Primature 
e na Casa do Premier. Possivelmente a constatação 
dessa vantagem despertou a necessidade de con-
quistar e operar o Ponto Forte. 

Ponto Forte “HUMAITÁ”, no interior de Drouillard
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Ponto Forte “FÁBRICA DE GELO”, último Ponto Forte 
instalado pelo grupamento 

Aqui cabe uma ressalva, a de que o emprego 
somente da força para a solução de um problema 
complexo como o do Haiti não basta, isto foi bem 
pontuado por Braga.

Em outros termos, somente a presença militar 
não é capaz de manter esse ambiente seguro e es-
tável sem que a esperança de futuro politicamente 
estável possa ser estabelecida.

A segunda conclusão diz respeito à organização 
do GptOpFuzNav-HAITI. Praticamente todos os re-
latórios de contingentes mencionam o fato de que a 
organização por componentes facilitou muito o traba-
lho dos herdeiros da Falange Aguerrida. Borges asse-
vera que “A organização dos GptOpFN (sic) atendem 
perfeitamente bem às necessidades de uma missão de 
paz em que existam Fuzileiros Navais e o nosso ades-
tramento e material são perfeitamente adequados a 
qualquer tipo de missão que se apresente neste cená-
rio” (2006, p. 03), assim como Castro observara.

A adoção do conceito organizacional de Grupamen-
to Operativo […] possibilitou ao Comandante uma li-
berdade para se relacionar com o Comando Superior 
[…] e também pela liberação de seus componentes su-
bordinados em se dedicarem exclusivamente às tarefas 
da manobra terrestre e logística. (CASTRO, 2005, p. 81)

Da mesma forma, Barbosa constatou que “O pla-
nejamento das operações foi realizado empregando-
-se o Grupamento Operativo como um todo, explo-
rando, testando e aprovando em combate a estrutura 
de GptOpFuzNav” (2007, p. 02). Observações como 
essas foram corroboradas em diversas situações, 
comprovando o acerto na escolha da doutrina de or-
ganização dos Fuzileiros Navais do Brasil.
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A Experiência de um Fuzileiro Naval na Pacificação de Cité Soleil

Em meados de 2006, fui voluntário para compor a Equipe de Coman-
dos Anfíbios (ECANF) que faria parte do 6º Contingente da  Missão das 
Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH). Após longos 
três meses de treinamento e preparação, recebemos uma missão dife-
rente dos outros contingentes, a de pacificar, confrontando e desarman-
do, as violentas milícias de Cité Soleil, comunidade localizada na capital 
haitiana. No fundo ficamos felizes com essa nova missão, pois esperá-
vamos colocar em prática todo o treinamento e a preparação que um 
Comandos Anfíbios recebe em sua formação.

Ao chegarmos ao quente e seco solo haitiano, tivemos a dimensão 
do grande e difícil desafio que seria pacificar Cité Soleil. Contudo, o 
que nos impulsionava a cumprir a nossa missão era a possibilidade de 
restabelecer a paz e ajudar a trazer dignidade àquele povo. Chegando 

à Base de Fuzileiros Navais no Haiti Acadêmica Rachel de Queiroz (BFNHARQ), fomos recebidos com 
festa pelo 5 º Contingente,  pois havia chegado sua rendição após longos 6 meses de trabalho duro. 
Após a chegada de todo contingente, tiveram início os trabalhos de reconhecimento e contato direto 
com a população de Cité Soleil, onde pudemos constatar que o povo haitiano era mais sofrido e ca-
rente do que se podia imaginar. Havia sujeira espalhada por todo lado, crianças seminuas brincando 
sobre os depósitos de lixo, homens e mulheres desocupados andando sem rumo em busca de algo que 
nem mesmo eles pareciam saber o que era. O enorme índice de desemprego aumentava cada vez mais 
e a escalada da violência tornara-se um dos grandes problemas para o frágil governo haitiano e, con-
sequentemente, para a MINUSTAH.

A comunicação era um dos nossos maiores desafios. O francês é a língua oficial do Haiti, porém o 
Creole, tido como um dos dialetos locais, era o mais utilizado, principalmente quando não queriam 
que entendêssemos o que falavam, dificultando imensamente a comunicação entre eles e os capacetes 
azuis, ou Bombagai, como éramos chamados pelos nativos haitianos. Outro grande desafio era en-
tender e respeitar a cultura local sem envolvimento ou interferência, embora, às vezes, isso tornasse 
muito difícil para mim. Contudo, com o tempo, fui entendendo que o povo tem suas próprias regras de 
sobrevivência entendidas por todos os haitianos, exceto por nós. 
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Aproximadamente três semanas após a nossa chegada, realizamos a primeira e mais difícil missão 
em solo haitiano. Nossa Àrea de Responsabilidade era uma das mais difíceis dentro de Cité Soleil e 
recebemos a missão de desobstruir três ruas no coração das favelas de  Drouillard e Bois Neuf. Havia 
sido decidido que seria uma missão com esforço conjunto entre alguns países que compunham a MI-
NUSTAH e mais uma vez a barreira da língua gerou dificuldades na execução das ações, pois haviam 
chineses, uruguaios, bolivianos, nigerianos e senegaleses, todos com sua Àrea de Responsabilidade 
bem definidas no papel. Porém, como ECANF, fomos os primeiros a entrar na área previamente pla-
nejada, ainda de madrugada, para assumirmos posições de onde pudéssemos apoiar a coluna me-
canizada que entraria ao amanhecer. Com o apoio do DOPAZ (Destacamento de Operações de Paz, 
composto pelas Forças Especiais do Exército Brasileiro), tivemos um grande enfrentamento com visibi-
lidade reduzida, que nos proporcionou uma vantagem por estarmos portando nossos equipamentos de 
visão noturna. Após algumas horas, conquistamos e assumimos nossa posição. Com a chegada do ICMN 
(Início do Crepúsculo Matutino Náutico), a coluna mecanizada, trazendo os pelotões que assumiriam 
posições em terra, recebeu a ordem de avançar para os seus objetivos. Assim, a missão foi cumprida e ti-
vemos apenas um incidente, um sargento dos pelotões foi alvejado na cabeça, mas sobreviveu graças ao 
seu capacete azul. Finda a missão, nos reunimos e debatemos por longas horas sobre tudo que havíamos 
acabado de vivenciar e, acima de tudo, agradecemos a Deus, pois após algumas horas de confronto, vol-
tamos sem nenhum ferimento significativo.  Depois dessa missão, conquistamos mais dois Pontos-Forte 
(PF),  somando-se ao PF Humaitá, os PF Paissandu e PF Riachuelo.

Ao longo do tempo, aprendemos a conhecer a cultura, a língua e os costumes dos haitianos, bem 
como dos países que compunham a MINUSTAH. A cada ação humanitária realizada, obra de infra-
estrutura prontificada, índices de violência reduzidos e escolas levantadas, tínhamos a certeza que 
estávamos cumprindo nossa missão de garantir um ambiente seguro e estável, além de restabelecer a 
ordem e dar dignidade e esperança ao povo haitiano. Finda a missão, com a chegada do 7º Contingen-
te, pude entender o sentimento dos militares de outros contingentes ao serem rendidos: um misto de 
alegria por ter chegado ao fim da missão, orgulho por saber que fiz tudo o que a Marinha me prepa-
rou para fazer e gratidão a Deus e aos meus companheiros por ter voltado são e salvo.  “COMANDOS 
ANFÍBIOS”.  

SO-FN-IF Givanildo Santos Trindade
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Alteração da postura 
nos  13 anos do 
GptOpFuzNav-HAITI
CA(FN) Ricardo Henrique Santos do Pilar 
CMG (FN) Elson Luiz de Oliveira Góis
CMG (FN) Luís Manuel de Campos Mello 
CF (FN) Ricardo Antonio Cazumba
CC(FN) Fernando Cavalcanti da Silva Junior
CT (FN) Raphael do Couto Pereira
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A Missão das Nações Unidas para a Estabili-
zação do Haiti (MINUSTAH) foi criada por Reso-
lução do Conselho de Segurança da Organização 
das Nações Unidas (ONU), em fevereiro de 2004 
para restabelecer a segurança e a normalidade 
institucional do país após sucessivos episódios de 
turbulência política e violência, que culminaram 
com a partida do então presidente, Jean Bertrand 
Aristide, para o exílio.

Em 29 de maio de 2004, chegavam à cidade de 
Porto Príncipe elementos do grupo precursor do 1º 
Contingente da MINUSTAH. Esse grupo, constitu-
ído por 47 militares, sendo sete do Corpo de Fu-
zileiros Navais (CFN) da Marinha do Brasil (MB), 
desembarcou no Aeroporto Internacional Tous-
saint Louverture, bem como as viaturas e outros 
materiais. Dois dias depois, em 1º de junho, mais 27 
Fuzileiros Navais chegavam à cidade, concluindo o 
desembarque do grupo precursor, que foi realizado 
com o apoio de quatro aeronaves C-130 Hércules 
da Força Aérea Brasileira. Tinha início um novo ca-
pítulo da participação brasileira em Operações de 
Paz sob a égide das Nações Unidas.

À Marinha do Brasil coube transportar quase a 
totalidade das viaturas e equipamentos de enge-
nharia com seus respectivos motoristas e operado-
res, bem como a totalidade de containers utilizados 
(79 unidades de 20 pés, sendo 28 destinados ao 
Grupamento de Operativo de Fuzileiros Navais, 
GptOpFuzNav), além de três geradores estacioná-
rios de grande porte e considerável quantidade de 
pallets de ração e água engarrafada. Também foi 
transportada uma parte do Componente de Apoio 
de Serviços ao Combate (CASC) com o propósito 
de realizar a manutenção, durante a travessia, dos 
meios embarcados. Isso foi logrado mediante a 
constituição do Grupo-Tarefa (GT) 705.2, compos-
to pela Fragata Rademaker, Navio de Desembar-
que-Doca (NDD) Ceará, Navio de Desembarque 
de Carro de Combate (NDCC) Mattoso Maia e Na-
vio Tanque (NT) Gastão Motta. O GT permaneceu 
em águas haitianas durante cinco dias, período em 
que ocorreu o desembarque administrativo dos 
navios anfíbios, diretamente em Porto Príncipe, 
sendo que o NDCC Mattoso Maia permaneceu o 
total de 30 dias na área para prover apoio logísti-
co, tendo-se afastado somente por cinco dias para 
se reabastecer na Jamaica (COSTA 2008, p.100).

No corrente ano, precisamente no dia 13 de 
abril, o Conselho de Segurança da ONU adotou 
a Resolução 2350 (2017), que estendeu pelos seus 

INTRODUÇÃO últimos seis meses o mandato da MINUSTAH, até 
15 de outubro de 2017, sendo substituída por uma 
nova operação de manutenção da paz, denominada 
Missão das Nações Unidas para o Apoio à Justiça no 
Haiti (MINUJUSTH), composta apenas por civis e 
unidades de polícia.

O encerramento da MINUSTAH, após mais de 
13 anos, não só conclui a maior participação brasi-
leira em operações de paz, já que foi desdobrado 
um total de 26 contingentes, mas também coroa 
o Brasil como referência de sucesso nesse tipo de 
operação. Ao longo de todo esse período, o Brasil 
sempre comandou o componente militar da Mis-
são, que também contou com a participação de 
tropas de outros 15 países.

O Haiti, apesar de ter sido o único país das 
Américas a ter se libertado dos seus colonizadores, 
nunca deixou de ser palco de disputas do poder in-
terno. Com o fim da ditadura Duvalier, o país hai-
tiano iniciou a sua transição democrática,  vindo a 
ser duramente prejudicado pelos sucessivos golpes 
militares na década de 90. Dessa forma, nunca hou-
ve a consolidação de uma estrutura estatal que am-
parasse os anseios e as necessidades do povo. Em 
consequência, desde o fim dos anos 80, três fatores 
contribuíram para tal situação: pobreza, exclusão 
social e violência social, um ciclo de difícil extin-
ção. Segundo o estudo de Dziedzic e Perito (2008, 
p. 2), as gangues no Haiti (anteriormente chamadas 
de “Força Adversa”), apesar de serem criminais por 
natureza, eram fenômenos políticos, ou seja, au-
mentavam ou diminuíam suas atividades confor-
me a instabilidade política e a luta pelo controle da 
nação pelas facções da elite local.

Contudo, em 05 de fevereiro de 2004, uma 
onda de violência eclode em Gonaíve e a cida-
de passa a ser controlada por rebeldes armados 
da Frente Revolucionária Nacional para a Li-
bertação do Haiti. Rapidamente, a rebelião se 
espalha pelas principais cidades, obrigando o 
então presidente Aristide a pedir auxílio inter-
nacional na tentativa de que a onda de violên-
cia fosse contida, tendo sido sugerida a criação 
de uma força policial internacional coordena-
da pela Organização dos Estados Americanos 
(BBC Brasil, 2004). Diante da capital Porto Prín-
cipe, cercada por rebeldes e pressionada pela 
comunidade internacional, Aristide renuncia 
no dia 29 de fevereiro de 2004, deixando o Haiti 
e seguindo rumo à República Centro-Africana 
escoltado por militares norte-americanos (mais 
tarde alegaria ter sido sequestrado), sendo 
substituído por Boniface Alexander, Presidente 
da Corte Suprema.



46   O ANFÍBIO • 2017  

Na tarde do mesmo dia, Boniface foi procura-
do pelo representante do Haiti na ONU, que lhe 
apresentou um pedido de assistência. Com a con-
cordância de Boniface, o Conselho de Segurança 
aprovou a constituição de uma Força Multilateral 
Interina de Emergência, composta pelos Estados 
Unidos, França, Canadá e Chile (Resolução 1.542). 
Em 1º de março de 2004, cerca de 70 rebeldes ar-
mados, liderados por Guy Philipe e Louis Jodel 
Chamblein, entraram em Porto Príncipe aplaudi-
dos pelo povo e, ao mesmo tempo, 200 Fuzileiros 
Navais dos EUA desembarcaram no aeroporto, 
dando início à intervenção que viria a ser substitu-
ída pela MINUSTAH.

A MINUSTAH, então, deparou-se com esse 
processo social, o chamado “empreendedorismo 
da violência” segundo Becker (BECKER, 2011, p. 
139-140), por meio do qual esses grupos crimino-
sos perpetravam suas atividades financiadas por 
benfeitores políticos, com o objetivo de obstruir 
o processo eleitoral, mobilizar votos ou simples-
mente silenciar a oposição. 

Sendo assim, de acordo com a tese de Juliana 
Sandi Pinheiro (PINHEIRO, 2015), pode-se obser-
var que a participação brasileira na MINUSTAH 
foi dividida em três fases, a saber: primeira, do 1º 
ao 6º contingente, marcada pelos combates e en-
frentamentos, principalmente nas regiões de Bel 
Air, Cité Militaire e Cité Soleil; segunda fase, do 7º 
ao 11º contingente, caracterizada pela estabilização 
do espaço conquistado pelos contingentes anterio-
res; e, por fim, a terceira fase, que começa após o 
fim do 11º contingente, com o apoio ao terremoto 
em janeiro de 2010, até o final da missão, quando 
condicionantes, como o grande número de mor-
tos, feridos e desabrigados e a ruptura da frágil 
infraestrutura haitiana apareceram concomitantes 
à continuidade do problema das gangues. No caso 
específico do Grupamento Operativo de Fuzileiros 
Navais no Haiti (GptOpFuzNav – Haiti), essas três 
fases significaram mudanças radicais no treina-
mento, equipagem, procedimentos e doutrina das 
tropas de Fuzileiros Navais desdobradas em Ope-
rações de Manutenção da Paz. 

Após esta introdução, o que se pretende apre-
sentar neste artigo, em linhas gerais, são as impor-
tantes mudanças vivenciadas pelo CFN ao longo 
da participação dos 26 contingentes enviados ao 
país caribenho. Buscando facilitar o entendimento, 
será empregada a proposta acima apresentada.

A PREPARAÇÃO DOS 
CONTINGENTES

Em linhas gerais, as técnicas e os procedimentos 
empregados nos adestramentos convencionais das 
Unidades da Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE) 
se encaixam nas ações empregadas nas Operações 
de Paz (OpPaz). Entretanto, várias limitações são 
impostas à postura da tropa decorrentes do Man-
dato da Missão e das Regras de Engajamento apro-
vadas para serem observadas. Dessa forma, gera-se 
a necessidade de que sejam desenvolvidas novas 
técnicas e procedimentos que proporcionem segu-
rança a tropa participante de uma OpPaz. O ades-
tramento da tropa de Fuzileiros Navais que seria 
desdobrado na MINUSTAH foi, assim, moldado 
durante os anos pelas três fases nas quais se pas-
sou essa missão.

Toda a preparação das tropas que fizeram 
parte do Contingente da MB na MINUSTAH foi 
para atender ao Peacekeeping Capability Readiness 
System (PCRS), que consiste em um acordo prévio de 
disponibilização de tropas para serem empregadas 
em OpPaz. Quando da adesão do Brasil a esse siste-
ma, nosso país colocou à disposição da ONU parte de 
seu poder militar, tanto referente a pessoal como ao 
material. No caso da MB, o compromisso foi assumi-
do pela disponibilização de um GptOpFuzNav com 
valor de batalhão, que foi denominado Batalhão 
de Proteção (BtlProt), apesar de que se observa, 
desde o segundo contingente, o emprego de um 
Elemento Anfíbio (ElmAnf, valor Companhia de 
Fuzileiros Navais).

Adestramento de tiro no Gericinó.
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O adestramento, tanto para o desdobramento 
quanto para o emprego no Haiti nas duas primei-
ras fases, procurou aproximar-se do que a ONU vi-
sualiza como Capacidades Operacionais, definidas 
em seu Manual de Batalhão de Infantaria da ONU 
(UNIBAM). Basicamente, os adestramentos eram 
focados em Conduta de Patrulha a pé, Motoriza-
da e Mecanizada, Estabelecimento de Checkpoints 
(similar aos Postos de Controle de Trânsito, porém 
com algumas particularidades), Guarnecimento de 
Pontos Fortes, Operações Helitransportadas, Ope-
rações Conjuntas, Escolta de Comboios, Controle 
de Distúrbios, Primeiros Socorros, Tiro e uso da 
Língua Creole. Dependendo da fase em que se en-
contrava o GptOpFuzNav – Haiti, era dada mais 
ênfase a um ou alguns dos temas discriminados 
acima, valendo-se, principalmente, das experiên-
cias, lições aprendidas e situações ocorridas nos úl-
timos contingentes.

A preparação dos contingentes integrantes da ter-
ceira fase da missão (11º ao 26º contingente) foi mar-
cada por um amadurecimento do pacote de ades-
tramento para o Haiti, personificado pela Norma 
da Força de Fuzileiros da Esquadra (NORFORESQ) 
70-01, publicada em 2010. Em 2011, essa mesma 
norma foi atualizada para incluir procedimentos 
táticos da tropa até então só padronizados no ní-
vel de Procedimentos Operativos Padrão (POP) da 
Divisão Anfíbia (DivAnf). Foi estabelecido, então, 
que o adestramento para o Haiti se daria em 15 
semanas, dividido em quatro etapas: preparação 
individual, preparação coletiva, semana de oficinas 
e tema tático, considerando-se todas as unidades 
participantes na terceira fase de adestramento. Des-
taca-se que as últimas duas etapas (oficinas e tema 
tático) eram realizadas no exercício AdestBtlProt, 
na Região de Itaóca, Espírito Santo. Todo o pro-
cesso de adestramento foi acompanhado pela FFE 
e pelo Comando do Desenvolvimento Doutrinário 
do Corpo de Fuzileiros Navais para que, durante 
o exercício do AdestBtlProt, pudessem certificar 
a prontificação do GptOpFuzNav-HAITI para o 
cumprimento da missão.

Adestramento de Checkpoint durante o Batalhão de Proteção 
em Itaóca

Adestramento de tiro na Marambaia

Adestramento de Conduta de Patrulha Urbana realizada na 
Pista de Combate em Localidade do 2º BtlInfFuzNav na Ilha-
do Governador – RJ

Adotando a divisão de fases propostas na tese 
defendida por Juliana Sandi Pinheiro (PINHEIRO, 
2015), conforme já apresentado, passaremos a dis-
correr sobre as alterações de postura dos contingen-
tes ao longo da missão em virtude dos efeitos na-
turais (condições climáticas e abalos sísmicos), das 
mudanças políticas, sociais e estruturais do Haiti, 
que refletiram e refletem diretamente na qualidade 
de vida do povo haitiano.

Primeira Fase - compreendida entre o 1º e o 6º 
Contingentes.

Nessa fase, as ações requereram uma postu-
ra ofensiva, baseada em Regras de Engajamento 
estabelecidas pela ONU, que definiram as con-
dições para realização do tiro e do uso gradual 
da força. Sendo que, principalmente para o 1o 
Contingente, a preparação dos militares foi con-
dicionada pela última participação do CFN em 
uma OpPaz, a United Nations Angola Verification 
Mission III (UNAVEM III), tendo sido encerrada a 
participação brasileira em 1997. A tônica do ades-
tramento foi orientada pelas atividades realizadas 
no cotidiano da missão dos contingentes que atua-

ALTERAÇÕES DE POSTURAS 
DOS CONTINGENTES
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ram  isoladamente em Angola, próximo à cidade de 
Chitembo, provendo segurança aos materiais reco-
lhidos e aos membros da UNITA e seus familiares. 
Pensamento semelhante orientou algumas decisões 
logísticas, mas, com a chegada ao Haiti e a constata-
ção de uma realidade completamente diferente, ra-
pidamente foram feitas adaptações e reformulações 
para que o cumprimento da missão fosse atendido.

No entanto, ao longo do período da missão, em 
uma primeira fase, o foco nas operações em ambien-
te urbano influenciou decisivamente o adestramento 
de preparação, tendo sido desenvolvidas técnicas 
e procedimentos que reduziram as ameaças e limi-
tações das operações militares em áreas urbanas. 
Devido às experiências adquiridas, muita ênfase foi 
colocada na manutenção da integridade da tropa e na 
segurança nas operações, em virtude do grande núme-
ro de confrontos armados com a então chamada “Força 
Adversa”. Embora os combates tenham diminuído nos 
dois terços finais do 6º contingente, ainda era possível 
que acontecesse. Sendo assim, foi de importância crucial 
para a evolução do adestramento no CFN a aquisição do 
Simulador Tático de Infantaria a Laser (STIL), que per-
mitiu um maior realismo nos combates simulados.

Essa primeira fase foi marcada pela realização 
de grandes operações militares, por vezes seguidas 
de Ações Cívico-Sociais (ACISO), com o propósito 
de liberar as áreas dominadas pelas forças adver-
sas. Houve a necessidade constante de mudança do 
modus operandi, dando maior responsabilidade aos 
comandantes de Pelotão, que a partir de seus Pon-
tos Fortes poderiam realizar patrulhas a pé, moto-
rizados ou blindados, o que tornava a sua presença 
na Área de Responsabilidade constante e contínua, 
transmitindo, dessa maneira, uma maior sensação 
de segurança à população. Essa situação criou con-
dições para a intensificação dos trabalhos huma-
nitários e atraiu órgãos civis do Governo haitiano, 
agências das Nações Unidas e organizações não 
governamentais para atuarem na área. Tal fato per-
mitiu que, aos poucos, retornassem às condições de 
normalidade, o que provocaria uma mudança de 
postura nos contingentes seguintes.

Patrulha Motorizada na Região de Cité MilitairePatrulhamento a pé na região de Delmas

Segunda Fase - compreendida entre o 7º e o 10º 
Contingentes.

Na segunda fase da missão, a prioridade passa a 
ser a estabilização e a manutenção dos espaços con-
quistados, ocasião em que tivemos a oportunidade 
de acompanhar a mudança de postura do 7º Contin-
gente, que fora preparado com o foco predominan-
temente em operações ofensivas, adaptando-se para 
atuar em operações de ajuda humanitária. Além disso, 
foram realizados, com maior intensidade, as ACISO 
em ambiente de Coordenação Civil-Militar (CIMIC), 
coordenando Projetos de Impactos Rápidos (QIP) e 
auxiliando na reconstrução do país, em detrimento às 
operações robustas de combate às Forças Adversas.

Com a mudança da Área de Responsabilidade 
de Cité Soleil para Cite Militaire e Delmas durante 
o 7º Contingente, o GptOpFuzNav teve sob sua res-
ponsabilidade o PF 09, conhecido como Fábrica de 
Gelo, deixando então de guarnecer os anteriores. A 
partir desse Ponto Forte, eram lançadas patrulhas 
em todas as subáreas guarnecidas pelos FN, como 
Simon-Pelé, Cité Militaire, Sonapi e Delmas.
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Em março de 2008, 04 (quatro) Viaturas Blindadas 
8 x 8 PIRANHA desembarcaram no Haiti em apoio 
ao Grupamento Operativo, o que alterou a postura de 
emprego do Contingente, em razão da possibilidade 
da realização dos Patrulhamentos serem realizados 
com a proteção blindada, além da mobilidade e ação 
de choque caracteríticas, aumentando a capacidade 
operativa do Contingente. Antes dessa data, o apoio 
de Viaturas Blindadas era prestado pelo Exército Bra-
sileiro, por meio de suas Viaturas Blindadas URUTU. 
Destaca-se o emprego dos PIRANHA a menos de dez 
dias depois de desembarcarem em Porto Príncipe, nos 
eventos que marcaram as manifestações do dia 8 de 
abril de 2008 e nos dias seguintes. Sem o apoio desses 
blindados seria muito difícil para o então 8º contin-
gente cumprir as tarefas que lhe foram determinadas, 
como a defesa do Palácio Nacional. 

Chegada das Viaturas Blindadas 
Piranha em Porto Príncipe

As mudanças estavam ocorrendo positivamen-
te para o povo haitiano. O Estado de Direito aos 
poucos retornava à sociedade, o que impunha aos 
contingentes uma mudança de postura nas ações 
de seus militares. Contudo, a segurança não podia 
ser negligenciada, pois a estabilidade política era 
frágil e a qualquer momento poderia ser alterada, 
como ocorreu durante a missão do 8o Contingente, 
quando uma grande manifestação popular, no dia 8 
de abril de 2008, tentou invadir o Palácio Nacional, 
sede do governo haitiano, sendo contida por tropas 
do GtpOpFuzNav que se encontravam posiciona-
das ao seu redor. Nesse evento, temos a primeira 
participação das recém-chegadas Viaturas Blin-
dadas 8X8 PIRANHA em substituição às Viaturas 
Blindadas URUTU do Exército Brasileiro, que ope-
ravam em apoio direto ao GptOpFuzNav. 

A chegada das Viaturas (Vtr) PIRANHA incremen-
tou a capacidade de emprego do Grupamento, em ra-
zão da possibilidade orgânica da realização dos patru-
lhamentos com a devida proteção blindada, além da 
grande mobilidade e ação de choque proporcionadas.

Com o cenário encaminhando-se para uma situ-
ação de estabilidade na missão, foram intensifica-
das as operações conjuntas com a Polícia Nacional 
Haitiana, que vinha sendo preparada para assumir 
o controle da segurança no Haiti, além de, simul-
taneamente, permitir uma maior dedicação às fai-
nas administrativas referentes à mudança da Base 
de Fuzileiros Navais no Haiti Acadêmica Rachel de 
Queiroz (BFNHARQ).

A 1a BFNHARQ foi o lar de todos os Fuzileiros 
Navais do Brasil e de seus amigos do 1º ao 10º Con-
tingente. Localizada no terreno do Aeroporto Inter-
nacional Toussaint Loverture, ocupava uma área de 
50 mil metros quadrados, englobando dois galpões e 
uma construção menor que passaram a ser, respecti-
vamente, os alojamentos e o refeitório dos Fuzileiros 
Navais integrantes do GptOpFuzNav Haiti, localiza-
dos ao lado da Base Logística da MINUSTAH.

A partir do 10º Contingente, ocorreu a mudan-
ça da BFNHRQ para o Campo “C” junto a outros 
contingentes militares da MINUSTAH, com des-
taque para o Batalhão Brasileiro (BRABATT). A 
localização no interior do Campo “C” proporcio-
nou à tropa melhores condições de habitabilidade, 
acondicionamento de material e equipamentos em 
contraposição ao percurso mais longo para se des-
locar a tropa até a Área de Responsabilidade do 
Grupamento.

O encerramento desta fase se dá com a ocorrên-
cia de um forte terremoto na cidade de Porto Prín-
cipe, no dia 12 de janeiro de 2010, exatamente no 
início do rodízio entre o 11o e o 12o Contingente.

Terceira Fase - compreendida entre o 11º e o 26º 
Contingentes.

12 de janeiro de 2010. Por volta das 16h45, 
tudo mudou. Um terremoto de  consequências 
monumentais se abateu sobre o Haiti. E agora? 
O que fazer? Foi como se tudo que foi executado 
durante a preparação do 12º Contingente tivesse 
sido jogado fora naquele instante. (Palavras do 
Cmte do 12º Contingente em seu relatório de fi-
nal de missão)

Com a catástrofe, que provocou mais de 200 mil  
mortes e gerou danos estimados da ordem de US$ 
7,75 bilhões para o país, o enfoque humanitário 
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Porém, é importante relatar que o terremoto trou-
xe novos problemas e amplificou alguns já existen-
tes. Dentre os principais problemas, podemos des-
tacar: escassez de alimentos, condições sanitárias 
ruins, atendimento hospitalar insuficiente, grande 
número de desabrigados e interrupção do forneci-
mento de água e energia elétrica para residências. 
Além dessas adversidades, algumas Delegacias de 
Polícia foram destruídas, o que levou a PNH voltar 
a atuar de forma precária, desencadeando assaltos, 
saques a instalações comerciais, fuga de detentos da 
Penitenciária Nacional, causando insegurança na 
população. Tal fato levou ao aumento autorizado do 
efetivo pelo Conselho de Segurança das Nações Uni-
das para 2 mil militares e 1.500 policiais.

Todo o avanço conquistado ao longo dos anos 
foi perdido em questões de minutos, sendo neces-
sário quase recomeçar do zero. E, para reiniciar, ao 
GptOpFuzNav-HAITI foram atribuídas inúmeras 
tarefas de Ajuda Humanitária, além de outras subsi-
diárias, como escolta de autoridades, escolta de com-
boios, guarda de instalações, patrulhas em campos 
de desabrigados, etc. Na Área de Responsabilidade 
do GptOpFuzNav, existiam cerca de 30 campos de 
desabrigados sendo os maiores e mais importantes: 
o Campo de Boulos, Boliman Brant e Jean Marri Vin-
cent, este com cerca de 50 mil pessoas. 

Trabalho de remoção de escombros causados pelo terremoto.

cresceu de importância, tornando-se o novo esforço 
principal e norteador das prioridades do Compo-
nente Militar da MINUSTAH.

Com esta nova situação, a missão sofreu uma 
reorientação e, além das tarefas já existentes de ga-
rantia do ambiente seguro e estável, foram atribuí-
das outras tarefas que visavam minimizar e aliviar 
os efeitos devastadores provocados pela natureza 
para a população. A Ajuda Humanitária passa a ser 
alvo do esforço principal da tropa.

Com o aumento de efetivo autorizado pela 
ONU, o Brasil rapidamente enviou mais 900 mi-
litares, sendo 90 Fuzileiros Navais. O reforço do 
GptOpFuzNav chegou ao Haiti no dia 10 de feve-
reiro, passando de 209 para 299 militares. Esse novo 
efetivo permitiu ao Grupamento realizar um gran-
de esforço logístico, entre 5 de fevereiro e 14 de ju-
lho de 2010, mensurado pelos seguintes números: 
mais de 38 ton de alimentos, 12 ton de leite, 45 ton 
de água e vários outros itens (higiene, medicamen-
tos, colchões, barracas, roupas, etc), que foram dis-
tribuídos para a população sem prejuízo do cum-
primento das tarefas operativas do Grupamento.

Nessa fase, tivemos também a desativação da maio-
ria dos pontos fortes que eram empregados em apoio à 
retomada do controle de áreas críticas, como Cité Soleil 
e Belair. Mesmo com a desativação desses pontos, o 
componente militar prosseguia focado na manutenção 
da segurança por meio da presença ostensiva da tropa, 
realizando ações pontuais nas principais áreas, dando 
respostas às ações das gangues, muitas vezes ligadas às 
lideranças comunitárias e aos candidatos políticos. Sen-
do assim, a principal tarefa nos últimos momentos da 
missão consistia, de maneira geral, em controlar as áre-
as mais violentas de Porto Príncipe e algumas cidades 
críticas no restante do país, enquanto a PNH ganhava 
força para assumir seu papel constitucional. 

O Ponto Forte Fábrica de Gelo (PF 9) foi o úl-
timo a ser desativado, o que ocorreu no primeiro 
semestre de 2015. Essa demora na desativação se 
deu pelo elevado índice de violência na região e 
pela grande sensação de insegurança. Na práti-
ca, a presença da tropa do Grupamento fazia com 
que a PNH se ausentasse da região, provocando 
uma dependência cada vez maior da população, 
pois a tropa atuava como agente de segurança lo-
cal. Tal cenário fez com que a tropa passasse a ser 
alvo de protestos e denúncias infundadas, degas-
tando sua imagem e prejudicando o cumprimen-
to da missão. 

Com um grande esforço de inteligência, o Gru-
pamento conseguiu identificar os pontos de inte-
resse das comunidades sob a influência do Ponto 
Forte, logrando um compromisso de paz entre as 
partes em oposição. O acordo firmado permitiu a 
redução da presença ostensiva da tropa na área e a 
posterior desativação do PF 9 Fábrica de Gelo.

À medida que a situação no país voltava ao nor-
mal, começou-se a reduzir o efetivo militar na missão. 
Dessa forma, diversos países participantes deixaram 
o Haiti, cabendo ao efetivo brasileiro cobrir o vácuo 
deixado. Ao assumirem novas Áreas de Responsa-
bilidade, houve, também, uma mudança gradual de 
postura, conforme orientação do Force Commander, 



O ANFÍBIO • 2017      51

Apoio de blindados facilitou a contenção dos manifestantes duran-
te o evento de oito de abril de 2008.

Estabelecimento de Check Point nas Avenida Nacional no 1.

que trocara a condição de força de segurança osten-
siva para Força de Reação Rápida (Quick Reaction 
Force – QRF).

Com a incorporação na missão de um destaca-
mento de helicópteros de transporte do Sri Lanka, a 
MINUSTAH passou a ter a capacidade de deslocar 
a QRF para regiões mais distantes em poucas horas, 
cobrindo, assim, as lacunas deixadas pela saída gra-
dual de unidades militares.

A nova área de atuação do Grupamento, nesse mo-
mento da fase, passou a cobrir uma extensão de cerca 
de 80 Km ao sul do país. Para tanto, o Grupamento 
preparou-se logística e taticamente para lançar parce-
la de seu poder de combate em regiões distantes, com 
autonomia para operar na área por alguns dias sem 
ressuprimento. Isso envolvia, além da reorganização 
da força, considerações especiais com relação às co-
municações a longa distância (na constituição de um 
destacamento de apoio de serviços ao combate móvel 
com capacidade limitada de apoio de base), geração 
de energia elétrica, armazenamento de suprimentos, 
transporte e saúde. Tal fato denotou a renomada ca-
pacidade expedicionária do CFN, consubstanciada 
em tropa de pronto-emprego, autossustentável e ade-
quadamente aprestada para cumprir missão por tem-
po limitado, sob condições austeras. 

Em 4 de outubro 2016, a MINUSTAH enfrentou 
um novo desafio decorrente de catástrofe natural. 
O Furacão Mathew atingiu o sudoeste do Haiti com 
ventos de até 230 Km/h, causando destruição de 
casas, além de provocar centenas de mortes e dei-
xar mais de 1 milhão de cidadãos desassistidos. A 
MINUSTAH era novamente lançada em um viés de 
apoio humanitário, pois a precária infraestrutura 
do país levaria, mais uma vez, os soldados da paz 
a serem empregados para ações de assistência à so-
frida população haitiana.

Com o acompanhamento da evolução da tempes-
tade, o comando do BRABATT decidiu, como medi-
da paliativa, lançar uma tropa a oeste, na área de im-
pacto prevista, preposicionando militares para que 
contribuíssem com as esperadas demandas de ajuda 
humanitária. Devido à sua prévia organização para a 
fase atual da missão, que contemplava a permanência 
isolada da Base de Fuzileiros Navais no Haiti Acadê-
mica Rachel de Queiroz (BFNARQ), o GptOpFuzNav 
encontrava-se capacitado a lançar um destacamento 
para permanecer sem ressuprimento em uma região 
isolada por um período de até 10 dias. O Comandante 
do BRABATT decidiu, então, desdobrar os Fuzileiros 
Navais na região de Miragoâne, a mais de 100Km a 
oeste de Porto Príncipe, de maneira a antecipar-se a 
passagem do furacão. A decisão foi bastante afortu-
nada para o povo haitiano, uma vez que as estradas 
entre Porto Príncipe e o oeste do país tiveram seu flu-
xo interrompido pela queda de pontes e barreiras. O 
GptOpFuzNav, pré-posicionado, pôde auxiliar as po-
pulações isoladas e iniciou, imediatamente após a pas-
sagem do furacão, a desobstrução das vias interrompi-
das até as cidades de Les Cayes e Jerémies, no extremo 
Oeste. Isso permitiu que os comboios de ajuda huma-
nitária vindos da capital pudessem, em menos de 48h 
após a passagem do Mathew, abastecer a região mais 
duramente atingida pelo furacão.

No mesmo mês em que o Haiti era atingido pelo 
Mathew, definiam-se os rumos finais da missão. A 
Resolução 2.313 do Conselho de Segurança da ONU 
estipulava o efetivo militar em 2.370 e o início do re-
traimento final a partir de 15 de abril de 2017. Apesar 
da nova catástrofe natural e das dificuldades econô-
micas e financeiras, havia o entendimento geral nas 
Nações Unidas de que o país atingira a estabilidade 
política e tinha condições de manter, com suas pró-
prias forças policiais, níveis de segurança aceitáveis.

Em 20 de novembro de 2016, Jovenel Moise, um 
empresário haitiano do setor agrícola, apoiado pelo 
Presidente Martelly, venceu em primeiro turno as elei-
ções presidenciais. 

Em 13 de abril de 2017, a resolução 2.350 do Con-
selho de Segurança estipulava que o encerramento da 
missão se daria por volta de 15 de outubro do mesmo 
ano, com a redução gradual do componente militar 
nos seis meses restantes. 
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Equipe de patrulha sendo lançada do PF 09

Patrulhamento a pé na região de Cité Militaire

A realidade compreendida nos 13 anos do 
GptOpFuzNav-Haiti durante os contingentes pas-
sa pela superação das fases iniciais da missão, as 
alterações de postura dos Contingentes, os perí-
odos emergenciais de assistência humanitária nos 
desastres naturais, particularmente no pós-terremo-
to e, por fim, ao planejamento da ONU de diminuição 
da presença de seu componente militar, visando uma 
redução de efetivos. Essa readequação foi efetivada 
por meio da saída de contingentes de outros países, ge-
rando necessidades adicionais para o GptOpFuzNav 
em atividades de reconhecimento nas antigas Áreas 
de Responsabilidade dessas Unidades. 

Nesse sentido, dada a redução de efetivos e as 
novas tarefas a serem cumpridas pelas tropas brasi-
leiras, o planejamento voltou-se para a intensificação 
direcionada das atividades operacionais na Área de 
Responsabilidade, prioritariamente nos levantamen-
tos de Inteligência, empregando parcelas considerá-
veis de tropa de forma pontual e sob a sistemática de 

CONCLUSÃO

operações combinadas, em que se somavam esforços 
entre o componente militar e o policial. 

Em contraposição aos primeiros contingentes, em 
que havia a autorização do uso da força em opera-
ções robustas de retomada do domínio territorial das 
gangues, o uso da força letal foi sendo reduzido, pois 
diversos grupos criminosos foram sendo desarticula-
dos. Ressalta-se, também, a evolução da situação do 
país em que havia se obtido avanços no robustecimen-
to das capacidades do governo haitiano. Nesse senti-
do, como processo natural, a liberdade de ação com 
emprego exclusivo do componente militar, como ha-
via sido encontrado em outros contingentes, decres-
ceu. As ações militares tenderam ao cumprimento 
do Standard Operating Procedures (SOP), estabeleci-
dos em 2008, assinalando que a sua utilização se-
ria somente como o 3º nível de uso da força, depois 
de terem sido usados o 1º nível, a Polícia Nacional 
Haitiana e o 2º nível, o Componente Policial da mis-
são. Diante dessa situação, o GptOpFuzNav-HAITI 
adotou a condução de ações de aproximação da 
população com a meta de atingir um dos ideais 
da MINUSTAH, que é a valorização da imagem 
da missão. As ações tomadas não se restringiram 
somente à intensificação do patrulhamento, ten-
do sido priorizado, também, o estreitamento dos 
laços com os líderes comunitários e, consequente-
mente, com as comunidades por meio da Coorde-
nação Civil-Militar. Essas ações trouxeram para o 
GptOpFuzNav-HAITI a conciliação do conhecimen-
to das peculiaridades humanas com o nível tático, 
aprofundando a simbiose do ente militar com as ca-
racterísticas específicas de cada localidade. 

As alterações de postura dos Contingentes no 
Haiti foram inseridas nas preparações dos Batalhões 
de Infantaria de Fuzileiros Navais responsáveis por 
adestrar os militares integrantes dos contingentes. O 
ciclo de atividades foi consubstanciado em um total 
de 18 meses de exercícios para as organizações mili-
tares apontadas previamente como força-pronta (ou 
Força de Emprego Rápido). A parte principal desse 
ciclo era concentrada em seu eixo central de adestra-
mento, perfazendo à Força uma capacidade intensa 
de realizar um planejamento detalhado e conduzir 
uma operação em níveis de excelência. Mais adian-
te, o treinamento envolvia atividades e exercícios 
conjuntos com outras Forças, sob a coordenação do 
Ministério da Defesa, abrangendo, por vezes, nações 
amigas e órgãos nacionais de Defesa e Segurança 
Civil, trazendo em lide o conhecimento e a troca de 
experiências necessárias para as respostas exigidas 
nas Operações Humanitárias. O último semestre 
desse ciclo encontrava-se destinado ao aprestamento 
final da tropa indicada para compor o contingente 
de Fuzileiros Navais presente na Operação de Ma-

A missão passaria então a viver, oficialmente, seu 
capítulo final. O último contingente brasileiro se pre-
pararia para, além de manter-se como QRF, desati-
var suas bases e retrair, encerrando a participação 
brasileira após mais de 13 anos de missão de paz.

A partir de 27 de junho, com o fechamento da 
Base de Cité Soleil, todos os efetivos brasileiros 
estariam concentrados no Campo “C”, voltados, 
principalmente, para as tarefas de desativação de 
bases, embarque de material e retraimento da mais 
longa missão de paz da qual o Brasil já participou.
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nutenção da Paz no Haiti. Além das instruções con-
duzidas no sentido de preparar os Fuzileiros Navais 
para a garantia de um ambiente seguro e estável, 
destacavam-se aquelas que apresentavam módulos 
correlatos às Operações Humanitárias, bem como 
aos seus desdobramentos, fornecendo a consciência 
situacional aos militares de que tais operações pode-
riam ocorrer em um contexto de Operações de Paz, 
como por vezes ocorreu no panorama haitiano. 

Após mais de 13 anos de presença dos Fuzileiros 
Navais em solo haitiano sob a égide da ONU, ainda 
colhemos importantes aprendizados nesse ambiente 
operacional complexo. A primazia pelo conhecimen-
to e entendimento cultural são essenciais para a con-
dução das operações e a demanda operacional, fator 
preponderante para uma eficiente consciência situ-
acional, envolve a ciência do fator psicossocial co-
munitário e das tropas envolvidas. Não obstante, os 
fatores anteriores ligam-se diretamente à opinião 
pública, sendo, assim, a vertente determinante 
para o sucesso das ações no século XXI. O empre-
go dos Fuzileiros Navais teve por meta a previsão 
estratégica do ambiente operacional vivenciado 
por meio de uma preparação exaustiva, contínua 
e com atitudes proativas para as respostas a serem 
dadas no campo tático. Esse processo é amadureci-
do, também, ao se conciliar as experiências colhidas 
no terreno com as aprendidas na educação militar, 
corroborando para uma tropa formada exclusiva-
mente por militares profissionais. O incremento 
de técnicas e suas adaptações correntes formulam, 
igualmente, os ingredientes de sucesso para as tro-
pas que agiram nesse complexo ambiente operacio-
nal, surgindo, assim, uma constante adaptação e 
evolução das técnicas militares já consagradas.

Estabelecimento de Check Point na Avenida Delmas Principal

BRASIL. Marinha. Corpo de Fuzileiros Navais. Comando 
Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. CGCFN-0-1: Manual de 
Fundamentos de Fuzileiros Navais. Rio de Janeiro, 2013. 
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O emprego de tropa do Corpo de Fuzileiros Na-
vais (CFN)  em Operações de Paz no Haiti resultou 
em importantes contribuições para o desenvolvi-
mento de nossa doutrina, em particular em rela-
ção ao emprego da filosofia do Grupamento Ope-
rativo de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav) e no 
desenvolvimento de atividades de assuntos civis.

A influência do emprego no Haiti para 
o desenvolvimento da doutrina do Corpo 
de Fuzileiros Navais
Contra-Almirante (FN) Nélio de Almeida
Contra-Almirante (FN) Renato Rangel Ferreira
Capitão de Fragata (FN) Carlos Eduardo Gonçalves da Silva Maia
Capitão-Tenente (FN) Raphael Do Couto Pereira

Em janeiro de 2009, o comando do 10º 
GptOpFuzNav-Haiti decidiu operar uma rees-
truturação de seus componentes. Esta decisão de-
correu de alguns fatores: o novo ambiente operacio-
nal que se apresentava após a fase de pacificação; a 
intenção de abrir canais técnicos e operativos com 
todas as seções de Estado-Maior (EM) do Brazilian 
Battalion (BRABATT) e do Componente Militar da 

A filosofia de GptOpFuzNav 
no caso do Haiti

Missão das Nações Unidas para a Estabilização do 
Haiti (MINUSTAH); e a percepção de que havia su-
perposição e lacunas nas atividades desempenhas 
pelas seções de EM do GptOpFuzNav.

O ambiente operacional advindo do sucesso da 
chamada pacificação possibilitou que outras di-
mensões do esforço de estabilização, conduzido 
pela MINUSTAH, pudessem prosperar. Neste sen-
tido, operações e ações em proveito da população civil 
passaram a ocorrer com uma frequência cada vez maior, 
sem, no entanto, deixar de atuar sobre as forças adversas.

Essas operações e ações eram concebidas e condu-
zidas por meio das seções de Assuntos Civis e de Ope-
rações Psicológicas existentes nos EM tanto do Com-
ponente Militar da MINUSTAH, quanto do BRABATT, 
mas inexistentes no GptOpFuzNav-Haiti. Aliado a 
isto, havia a percepção de que o Grupamento Ope-
rativo duplicava algumas funções entre os seus três 
EM: Componente de Comando (CteC), Componen-
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te de Combate Terrestre (CCT) e Componente de 
Apoio de Serviços ao Combate (CASC).

Até então, a organização do GptOpFuzNav-Haiti, 
em que pese possuir, em 2009, um efetivo de apenas 
209 militares e um CCT no valor CiaFuzNav, apre-
sentava em seus três EM as seguintes características: 
possuía um total de quatro Oficiais de Pessoal/Logís-
tica (S-1/4); três Oficiais de Operações (S-3) e dois de 
Inteligência (S-2). Por outro lado, não possuía Oficial 
de Assuntos Civis (S-9), uma função com uma enor-
me demanda de atividades. O Oficial de Inteligên-
cia do CteC acumulava com a função de Oficial de 
Comunicações, duas funções com muito trabalho: as 
comunicações, particularmente devido à recente mu-
dança da base (03JAN2009) e à necessidade de manter 
comunicações com o Brasil e dentro da Área de Res-
ponsabilidade; e a inteligência que passava a ter que 
direcionar o emprego da Equipe de Comandos Anfí-
bios (ECAnf) que foi reagrupada deixando de operar 
de forma descentralizada em apoio aos pelotões.

Esse conjunto de fatores levou a uma reorganização 
das funções desses EM. O novo desenho baseou-se na 
doutrina que regula a organização dos GptOpFuzNav, 
no qual prescreve que apenas os CCT de Brigada An-
fíbia (BAnf) ou de UAnf terão EM Geral, com as suas 
quatro seções clássicas e mais as seções do EM Especial. 
Deste modo, pode-se reduzir os EM dos CCT e CASC, 
redirecionando seus militares para exercer funções no 
EM do Comando do GptOpFuzNav (BRASIL, 2013). 

O EM do CteC passou a ter a seguinte configura-
ção: um Oficial de Pessoal (S-1) dedicado; um Ofi-
cial de Inteligência (S-2), dedicado e direcionando o 
emprego da ECAnf; dois Oficiais na Seção de Ope-
rações (S-3), o mais antigo deles acumulando com 
o Comando do CCT; um Oficial de Logística (S-4) 
dedicado; um Oficial de Comando e Controle (S-6); 
e um Oficial de Assuntos Civis (S-9), que acumula-

va a função de Oficial de Operações Psicológicas.
O Chefe do EM passou a desempenhar, cumula-

tivamente, a função de Imediato, haja vista a enor-
me demanda por fainas administrativas de uma 
base no exterior.

Com o intuito de acomodar e operacionalizar o 
novo EM, decidiu-se por ativar o Centro de Operações 
de Paz (COP), em substituição ao Centro de Operações 
de Combate (COC). Esta alteração na denominação, 
por si só já assinalava a mudança de postura operacio-
nal que deveria sofrer o grupamento após o término 
das cinéticas operações de combate advindas do pro-
cesso de pacificação concluído no início de 2007. Ela, 
também, trazia o Centro de Operações para a esfera do 
CteC, demonstrando que as operações ali planejadas 
eram de interesse direto do Comando e em proveito do 
grupamento como um todo e não apenas do CCT. As-
sim, todos deveriam vivenciar uma “Batalha Única”, 
materializando o conceito de mesmo nome, tam-
bém previsto na doutrina do CFN (BRASIL, 2013).

Além disso, o COP serviria para integrar e co-
ordenar os trabalhos de três seções fundamentais 
para o sucesso de Operações de Estabilização: In-
teligência, Operações e Assuntos Civis. A Seção de 
Inteligência, com seus elementos de busca, deveria 
produzir conhecimentos para alavancar o emprego 
do CCT ou do CASC, conforme o conceito de “Ação 
Ditada pelo Reconhecimento” previsto no Manual 
Básico dos Grupamentos Operativos de Fuzileiros 
Navais. A Seção de Operações deveria coordenar o 
emprego das Operações Cinéticas do CCT, trocan-
do informações com o S-2 e com o S-9. A Seção de 
Assuntos Civis, cujo braço operativo seria o CASC, 
estreitaria o contato com a população civil, obten-
do valiosos informes para o S-2 ou colocando tropa, 
a título de executar Operações Civis-Militares, em 
pontos de importância operativa para o S-3.

Organização inicial dos GptOfFuzNav-Haiti
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A prática do emprego da Seção de Assuntos 
Civis (S-9) forneceu alguns valiosos ensinamentos 
quanto às diferenças entre uma Ação Cívico-Social 
(ACISO) e uma Operação Civil-Militar. As ACISO, 
sendo basicamente assistencialistas, eram feitas 
sempre nas áreas mais carentes. As Operações Ci-
vis-Militares, por sua vez, têm sempre um propósito 
operacional, sendo realizadas nas áreas mais perigo-
sas e, portanto, de maior interesse operacional. Além 
disso, verificou-se que esta seção em particular de-
veria ser composta por militares vocacionados para 
interagir com a população carente, que o domínio do 
idioma créole pelos militares da seção foi um multi-
plicador de capacidades e que mesmo as Operações 
Cinéticas executadas pelo CCT deveriam ser acom-
panhadas por um Grupo de Operações Civis-Mili-
tares. Estes grupos deveriam ficar em condições de 
mitigar danos colaterais, prestar primeiros socorros, 
colher informações e esclarecer a população sobre o 
propósito da Operação, reduzindo, assim, interfe-
rências e reações indesejáveis (FERREIRA, 2009).

Ao longo do período da missão, a nova organização 
do EM mostrou-se adequada. Conforme o planejado, 
todas as seções criaram vínculos com suas homólogas, 
tanto do Componente Militar da MINUSTAH, quanto do 
BRABATT, num processo sinérgico e muito produtivo. 

Nos conflitos atuais, as dimensões humana e 
psicossocial têm se mostrado decisivas na condu-
ção das operações militares. Cada vez mais as forças 
militares têm sido exigidas para executar tarefas e 
exercer funções que normalmente seriam de respon-
sabilidade dos governos locais e, por vezes, levadas 

A Coordenação Civil-Militar (CIMIC) e 
a Consolidação dos Assuntos Civis

a assumir a tarefa de coordenar tais atividades com 
outros atores envolvidos. A experiência adquirida em 
conflitos recentes têm mostrado que o entendimento 
da cultura local, dos aspectos políticos, econômicos, 
psicossociais e religiosos são fatores determinantes e 
indispensáveis durante a fase de planejamento. Além 
disso, existe uma forte tendência de que os confrontos 
se prolonguem ao longo do tempo e que haja preva-
lência de combates em terrenos humanizados. 

A doutrina de Assuntos Civis, baseada nas experi-
ências da II Guerra Mundial, permaneceu praticamente 
inalterada até o final da Guerra Fria. Durante este perío-
do, onde as primeiras missões de paz, ditas tradicionais, 
tinham propósitos limitados a uma presença simbólica, 
considerava-se que a atividade de Assuntos Civis tinha 
como principal propósito garantir que a presença da po-
pulação civil local não se tornasse um obstáculo para o 
desenvolvimento das operações militares.

No período que se seguiu à Guerra Fria, nasceram 
as Operações de Manutenção da Paz Complexas e 
Multidimensionais, sendo este novo tipo de Opera-
ção de Paz caracterizado por uma multiplicidade de 
tarefas desempenhadas tanto pelos componentes po-
licial e militar, quanto por um robusto componente 
civil. Particularmente, quanto ao último componente, 
observa-se a necessidade de Unidades especializadas 
em assuntos políticos, assuntos civis e de direitos hu-
manos, questões de gênero e proteção infantil, assun-
tos eleitorais, reforma do poder judiciário local, dentre 
outros. Além disso, pode-se observar um significati-
vo aumento das estruturas desdobradas nas missões, 
bem como a presença de novos atores, tais como: Or-
ganizações Internacionais (OI) e Organizações Gover-
namentais e não Governamentais (ONG). 

Este novo cenário, repleto de civis, que se de-
dicam tanto quanto os militares, aos objetivos da 

Nova organização do 10º GptOpFuzNav-Haiti
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missão, é o responsável pela mudança de compor-
tamento do componente militar que levará ao de-
senvolvimento da doutrina de Assuntos Civis, com 
a consequente consolidação do conceito de CIMIC. 
Assim, a Coordenação Civil-Militar, que em passa-
do recente, era tida prioritariamente como uma fun-
ção de ligação entre os militares e outros elementos 
civis, tendo por prerrogativa os objetivos militares, 
torna-se uma função mais especializada, sendo con-
siderada um fator crítico de sucesso das assistências 
humanitárias nas complexas Operações de Paz. 

Diante de tal realidade, a ONU desenvolveu 
duas abordagens complementares para a função, 
distinguindo-as com siglas diferentes a seguir apre-
sentadas. A primeira, a UN-CMCoord (United Nations 
Civil-Military Coordination), tem as tarefas de es-
tabelecer e sustentar um diálogo com as forças 
militares, estabelecer um mecanismo de troca de 
informações e ações de cunho humanitário com as 
forças militares e outros grupos armados, dar as-
sistência às negociações em áreas críticas em que 
são necessárias nas interações entre as relações 
humanitárias e militares, dar o suporte ao desen-
volvimento e disseminação de um contexto espe-
cífico para guiar as interações entre a comunidade 
de ajuda humanitária e os militares, monitorar as 
atividades das Forças Armadas e garantir o im-
pacto positivo nas comunidades por meio da aju-
da humanitária. A segunda, a UN-CIMIC (United 
Nations Civil-Military Coordination) cuja realização 
busca possibilitar que sejam manobradas as intera-
ções operacionais e táticas entre militares e atores 
civis em todas as fases da Operação de Manutenção 
da Paz e dar o suporte para a criação de um am-
biente propício para a implementação do mandato 
da missão, maximizando a vantagem comparativa 
de todos os atores que operam na área da missão.

A Seção de Assuntos Civis do 
GptOpFuzNav Haiti

A partir de março de 2007, a presença permanente 
de militares do GptOpFuzNav no interior de Cité Soleil 
constituiu-se em um vetor de aproximação com a po-
pulação haitiana, fator determinante para uma mudan-
ça de postura de nossas tropas na MINUSTAH. Dessa 
forma, ainda de maneira incipiente, observou-se um 
aumento significativo das ACISO, bem como a contri-
buição desse tipo de ação para a condução de operações 
militares pontuais, que visavam à captura de alguns ele-
mentos de gangues remanescentes. A salutar convivên-
cia da tropa com a população permitiu que, de ma-
neira espontânea, alguns haitianos procurassem os 
militares e fornecessem informações sobre os locais 

Estabelecer, manter influência ou capitalizar 
as interações e as relações de cooperação e coorde-
nação entre as forças militares, a população civil 
e as autoridades e organizações governamentais 
ou não governamentais, tendo como propósito 
facilitar a condução de outras operações e ações, 
bem como a conquista de objetivos militares. Ela 
pode ser conduzida em ambientes hostis, permissi-
vos ou neutros. [….] Pode envolver o emprego de 
forças militares em atividades e funções que são, 
normalmente, da responsabilidade do governo 
local, regional ou nacional. As Operações Civis-
-Militares podem ocorrer antes, durante ou depois 
de outras operações ou ações militares. Normal-
mente, seus efeitos desejados contribuem e intera-
gem com outras operações como as Psicológicas, 
de Informação, Especiais, de Garantia da Lei e da 
Ordem, Humanitárias ou de Paz, e com as ativi-
dades de Assuntos Civis e de Comunicação Social. 
(DOUTRINA BÁSICA DA MARINHA, 2014, 
p.3-18 e 3-19).

onde os elementos das gangues armazenavam seus 
armamentos e, em alguns casos, identificassem es-
ses elementos para que fossem presos. Com isso, de 
maneira empírica, iniciava-se, assim, a atividade de 
Assuntos Civis do GptOpFuzNav-Haiti. 

Com a evolução da situação na missão que logrou 
garantir um ambiente seguro e estável, o foco passou 
a ser a manutenção deste e, nesse mister, observou-se 
o natural esforço preponderante das ações de caráter 
humanitário em relação às operações militares. As-
sim, em janeiro de 2009, conforme descrito no início 
deste artigo, foi criada a Seção de Assuntos Civis (S9) 
do GptOpFuzNav. A nova estrutura permitiu alinhar 
e abrir canais técnicos de comunicação específicos en-
tre o Estado-Maior do GptOpFuzNav e os EM do seu 
comando operacional superior, o BRABATT, e o do 
componente militar da MINUSTAH. Esses canais, no 
decorrer da missão, permitiram ampliar significativa-
mente o espectro de atuação do Grupamento, além de 
possibilitarem a criação de vínculos com seus homólo-
gos, num processo sinérgico e produtivo.

Na prática, a Seção de Assuntos Civis estreitaria o 
contato com a população civil, obtendo valiosos dados 
para a Seção de Inteligência (S-2) ou sendo empregada 
de forma a executar determinadas ações, em Pontos de 
Importância Operativa, sob a supervisão da Seção de 
Operações (S-3). Com isso, o emprego da recém-criada 
Seção de Assuntos Civis forneceu alguns importantes 
ensinamentos que, inclusive, serviram de subsídios 
para a revisão da Doutrina Básica da Marinha (DBM), 
no ano de 2014, principalmente no que se refere ao con-
ceito da Operação Civil-Militar, tendo por redação:
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Ressalta-se que um dos fatores preponderan-
tes para o sucesso das Operações Civis-Militares 
é a aproximação com as lideranças locais. A falta 
do apoio das principais lideranças pode gerar um 
grande efeito colateral, que pode se reverter em 
propaganda negativa às ações desenvolvidas, po-
dendo até mesmo posicionar as Operações Civis-
-Militares como hostis em vez de facilitadoras. No 
caso do Haiti, os principais líderes são eleitos pe-
las comunidades e são denominados Délégués. As-
sim, foi realizado um esforço inicial para identifi-
car essas lideranças locais e, ato contínuo, realizar 
reuniões periódicas para conscientizá-los do quão 
importante era a presença das tropas nas comuni-
dades, o que resultou em um direcionamento pre-
ciso para a execução de diversas operações dessa 
natureza, conduzidas pelo GptOpFuzNav.

A Seção de Assuntos Civis, no entanto, iria experi-
mentar novos desafios, posto que, em 12 de janeiro de 
2010, o Haiti foi surpreendido por um sismo de magni-
tude de cerca de sete pontos na escala Ritcher, que atin-
giu o país de forma devastadora. Estima-se que mor-
reram mais de 200.000 pessoas, além da observância 
de mais de três milhões de pessoas (1/3 da população) 
diretamente afetadas, ocasionando também a destrui-
ção de aproximadamente 1,3 milhões de casas. 

No intuito de minorar os efeitos da catástrofe, 
a pronta resposta brasileira, iniciou-se em apenas 
dois dias após o terremoto, incluiu o transporte pela 
Força Aérea Brasileira de 2.759,88 toneladas de aju-
da humanitária (alimentos, medicamentos e itens 
de primeira necessidade) e apoio ao contingente 
da MINUSTAH. Em duas viagens, os Navios de 
Desembarque de Carros de Combate (NDCC) “Al-
mirante Sabóia” e o NDCC “Garcia D́Avila” trans-
portaram 1.087,893 toneladas de carga para a tropa 
(viaturas, geradores, alimentos, etc) e 1.021,623 to-
neladas de carga para ajuda humanitária (colchões, 
material de higiene, gêneros alimentícios etc). Com 
isto o Haiti vivenciou um vertiginoso aumento de 
ONG e OI, as quais operando na Área de Responsa-
bilidade, demandariam uma estreita coordenação 
no que diz respeito à distribuição dos suprimentos, 
a fim de otimizar os esforços, evitando a duplici-
dade e o consequente desperdício de recursos. Tal 
coordenação constituiu um grande desafio para a 
Seção de Assuntos Civis, tornando-se um impor-
tante laboratório, diante da prática exaustiva dos 
princípios da Coordenação Civil-Militar.

“Dia do Petit a bordo”, realizado na Base de Fuzileiros Navais 
no Haiti Acadêmica Rachel de Queiroz (BFNHARQ).

Operação Civil-Militar de doação de água na “Base Van Vire” e 
“Beco Kameron”, pontos de reunião de gangues na localidade 
de Delmas. 

Militares do GptOpFuzNav em ações de ajuda humanitária e 
apoio à Defesa Civil durante o terremoto. 
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O terremoto deixou marcas que produziriam re-
flexos para os contingentes subsequentes. Dentre os 
principais desafios, destaca-se a ativação dos cam-
pos de deslocados IDP Camps (Internal Displacement 
Person Camps). Esses verdadeiros aglomerados de pes-
soas vivendo em condições insalubres exigiam uma 
grande demanda em termos de ajuda humanitária e, 
consequentemente, uma acentuada coordenação por 
parte da Seção de Assuntos Civis do GptOpFuzNav.

Em decorrência dessa nova situação, uma vez 
mais, as lideranças dessas novas comunidades ti-
veram que ser identificadas, haja vista que muitos, 
dentre eles antigos líderes, perderam suas vidas no 
terremoto. Assim, os trabalhos da Seção de Assun-
tos Civis foram reorientados para um recomeço e 
as Operações Civis-Militares foram intensificadas, 
haja vista o ressurgimento de gangues armadas no 
interior dos IDP, formadas por criminosos que ha-
viam conseguido fugir da Penitenciária Nacional, 
que fora danificada pelo terremoto. Diversas ativi-
dades foram desenvolvidas nos IDP, dentre elas a 
distribuição de suprimentos, a catalogação dos mo-
radores e a paulatina desmobilização dos campos 
de deslocados, concluída no 20º Contingente.

Uma vez mais a Coordenação Civil-Militar mostrou 
sua importância nas atividades do GptOpFuzNav, 
tendo vital participação na solução e assinatura de 
um acordo de paz entre duas comunidades na capital 
haitiana que tinham uma rivalidade histórica, as co-
munidades de Simon e de Pelé. Nesse caso a Seção de 
Assuntos Civis estabeleceu cinco fases para a distensão 
dos conflitos, a saber: criação e consolidação de uma 
liderança local; estabelecimento de um canal de comu-
nicação eficaz e único com as comunidades por meio 
de suas lideranças; consolidação do papel das forças 
militares como intermediadoras do conflito e não como 
opositoras; solução do conflito; e manutenção da paz. 

Atuação do GptOpFuzNav nos IDP

Líderes comunitários de Simon e Pelé após a assinatura do 
acordo de paz

Em outubro de 2016, a par de todos os progres-
sos observados no período que se seguiu ao terre-
moto de 2010, o Haiti sofreu um novo revés, sendo 
o país atingido pelo Furacão Matthew, fenômeno 
de classe 4, com ventos de mais de 235km/h, oca-
sionando nova grave crise humanitária. Concomi-
tantemente, observou-se um crescente número de 
casos de cólera e desnutrição, que agravaram a cri-
se. A exemplo do que ocorrera em 2010, a sinergia e 
a integração entre as agências civis e o componente 
militar ocorreram, por meio de tratativas e entendi-
mentos, balizados pelos princípios da Coordenação 
Civil-Militar, sendo realizadas sob a supervisão da 
Seção de Assuntos Civis. Após a passagem do fura-
cão, passaram a ser feitas reuniões diárias contando 
com a presença dos militares, policiais, atores civis, 
de ajuda humanitária e de Defesa e Segurança Civil 
para coordenar os apoios necessários, promoven-
do, assim, a sinergia das ações e evitando a dupli-
cação de esforços. 
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Passados oito anos, pode-se afirmar que essa 
reestruturação do GptOpFuzNav-Haiti, permitiu 
constatar que a filosofia de GptOpFuzNav realmen-
te possui a flexibilidade necessária  para adaptá-lo 
às demandas operacionais da missão. Em paralelo, 
tal reestruturação viabilizou o desenvolvimento 
doutrinário do tema Assuntos Civis no âmbito do 
CFN. Tema esse, imprescindível e caro à condução 
de qualquer operação dentro do amplo espectro 
dos conflitos atuais.

A atividade CIMIC encontra-se em constan-
te evolução, com a consequente ampliação de seu 
conceito, cujo enfoque deve voltar-se cada vez mais 
para o estabelecimento de uma relação de confian-
ça tanto com o componente civil da missão, quanto 
com a população envolvida. Dessa forma, não há 

Presença dos Fuzileiros Navais nas ações de resposta ao 
Furacão Matthew

Conclusão

como desvincular a referida evolução dos atuais di-
tames que norteiam a Comunicação Social, as Ope-
rações Psicológicas, bem como as Operações de In-
formação. Nesse sentido, há que se estabelecer uma 
eficaz comunicação estratégica, no intuito de infor-
mar e influenciar os diversos públicos de modo que 
não interfiram na conquista dos objetivos militares.

O emprego integrado desses conceitos contribui 
para o cumprimento da missão, na medida em que 
reforça a segurança das tropas do país contribuinte e a 
estabilidade da área em que operam. A referida abor-
dagem traduz-se no envolvimento de forças militares 
nas ações de ajuda humanitária e da implementação 
de projetos de ajuda ao desenvolvimento, tais como 
os Projetos de Impacto Rápido (QIP), acompanhados 
por campanhas publicitárias que reforçam os concei-
tos de ajuda e proteção de civis por parte das forças 
militares presentes, tornando a atividade CIMIC uma 
ferramenta em potencial para a obtenção de informa-
ções úteis que contribuam sobremaneira para o atin-
gimento do propóstito da missão. 

Dessa forma, ao integrar o EM dos GptOpFuzNav, 
a Seção de Assuntos Civis é responsável por coordenar 
a aplicação das capacidades militares às necessidades 
e requerimentos civis, visando um objetivo militar. 
Possuem, ainda, a importante tarefa de complementar 
as deficiências de conhecimento do EM para lidar com 
os assuntos iminentemente civis e seus desdobramen-
tos, devendo ser dotada de elementos especializados 
no assunto e com foco exclusivo para as considerações 
que venham a afetar as operações militares. 

As experiências positivas durante a MINUSTAH 
consolidaram a atuação da Seção de Assuntos Civis 
junto ao EM dos GptOpFuzNav. Dessa maneira, a 
Seção foi empregada, recentemente, em outra Ati-
vidade de Emprego Limitado da Força, qual seja a 
Operação de Garantia da Lei e da Ordem estabeleci-
da no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, deno-
minada Operação São Francisco. Na ocasião, a Seção 
teve oportunidade de manter contato direto com a 
sua homóloga no Comando da Força de Pacificação 
(FPac), convergindo esforços para o emprego judi-
cioso em diversas atividades CIMIC, destacando-se 
reuniões com os líderes comunitários, realização de 
ACISO e coordenação das atividades correlatas junto 
às ONG e outros Órgãos de Segurança Pública, no in-
terior da Área de Responsabilidade do GptOpFuzNav. 

Recentemente o Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais aprovou o emprego de uma Nota 
de Coordenação Doutrinária sobre a atividade de 
Assuntos Civis nos GptOpFuzNav, produzida 
pelo Comando de Desenvolvimento Doutrinário 
do CFN, contendo os principais aspectos a serem 
observados quanto ao correto emprego desta fer-
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ramenta. O documento em tela tem sido utilizado 
como fonte doutrinária nos exercícios e atividades 
de ensino, de forma a viabilizar a coleta de subsí-
dios e o seu posterior aprimoramento para que, em 
um futuro próximo, possibilite a incorporação des-
tes conceitos na série de manuais do CFN.
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O Desenvolvimento dos meios, 
equipamentos e equipagens 
do Grupamento Operativo 
de Fuzileiros Navais-Haiti
Contra-Almirante (FN) José Henrique Salvi Elkfury

A Marinha do Brasil (MB), por meio do Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN), força expedicionária por excelência, foi convocada para partici-
par com tropa em missões conduzidas por organismos internacionais 
na República Dominicana (1965-1966), em Angola (1995-1997) 
e, desde 2004, no Haiti. Precipuamente destinado à realização de 
Operações Anfíbias, o CFN pode conduzir outras missões, como as 
citadas acima, realizando os pertinentes ajustes em termos de capa-
citação de pessoal, adequação do material e doutrina. Essas ações 
são executadas por Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais 
(GptOpFuzNav), nucleados em unidades do Setor Operativo, nor-
malmente da Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE), dimensionadas 
de acordo com a missão que será cumprida e apoiadas pelo Setor 
Comando-Geral do CFN (CGCFN). No caso de viaturas operativas 
(VtrOp), armamentos, equipamentos e equipagens, esse apoio é 
prestado pelo Comando do Material de Fuzileiros Navais (CMatFN) 
que, tendo como referência as Tabelas de Dotação, prioriza dois 
GptOpFuzNav: a Força Pronta, para emprego em Operações Anfí-
bias ou, com as devidas adaptações, para outros tipos de missão; 
e o Batalhão de Proteção, para Operações de Paz, que podem ser 
acionados tempestivamente.

Este artigo explora a adequação do material do CFN para a Mis-
são das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH), 
abordando a situação inicial e as modificações realizadas decorrentes 
das particularidades do ambiente operacional e das fases da opera-
ção – pacificação, ajuda humanitária e redução da força militar, até 
a desmobilização, em outubro de 2017. 

Embora a criação da MINUSTAH tenha sido formalizada em 30 
de abril de 2004, alertas haviam sido emitidos já no início do ano, 
o que fez com que a FFE identificasse as necessidades, adaptasse os 
planos de emprego para a situação visualizada e apresentasse as 
necessidades ao CMatFN, que, por sua vez, desencadeou as ações 
para complementar e suplementar os meios da FFE, permitindo o 
primeiro embarque de material já em 1º de junho de 2004. 
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Antes da ativação da MINUSTAH, a situação lo-
cal apontou a necessidade de uma operação para ga-
rantir a integridade física dos cidadãos brasileiros e 
das instalações diplomáticas em Porto Príncipe. Em 
26 de fevereiro, o CGCFN recebeu Diretiva do Co-
mandante da Marinha e, por meio do CMatFN, or-
ganizou um GptOpFuzNav, que contou com o apoio 
de pessoal capacitado em segurança de embaixada, 
além de material da Companhia de Polícia do Bata-
lhão Naval e do Batalhão de Operações Especiais de 
Fuzileiros Navais, o Batalhão Tonelero. Em menos 
de 24 horas, o GptOpFuzNav embarcou para o Haiti 
em aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). 

O material selecionado foi adequado ao cumpri-
mento da missão e o abastecimento foi assegurado com 
emprego de aeronaves da FAB até o encerramento da 
missão, em 29 de maio. Em decorrência da experiência 
adquirida, foi elaborada uma norma com a relação do 
material para este tipo de missão, passando a integrar 
as prioridades do CMatFN para pronto emprego. 

A situação indicou a necessidade de viaturas para o 
melhor cumprimento da missão, tendo sido enviadas 
duas VtrOp Leves TOYOTA, que foram submetidas às 
rotinas de manutenção de um Período Especial de Re-
paro em apenas dois dias, demostrando a eficiência do 
então Centro de Reparos e Suprimentos Especiais do 
CFN (CRepSupEspCFN), hoje Centro Tecnológico do 
CFN (CTecCFN) – evento que serviu de ensaio para a 
futura preparação de meios para a MINUSTAH. 

Segurança dos cidadãos 
brasileiros - Teste de prontidão

A realidade dos primeiros anos na MINUSTAH 
caracterizou-se por intensificação de tarefas em 
ambiente hostil que, devido ao tipo e intensidade das 
ameaças das Forças Adversas ali presentes, representa-
riam um risco elevado sem o apoio de blindados. Essa 
demanda, constante no Relatório de Fim de Comissão 
do 3° Contingente do GptOpFuzNav-HAITI, levou a 
um estudo para aquisição de viaturas blindadas 
sobre rodas pelo CMatFN, em 2006, que elaborou 
os requisitos do novo meio com base nas caracterís-
ticas de modelos existentes e, principalmente, nas 
necessidades e peculiaridades do CFN, decidindo-se 
pela obtenção por meio de licitação internacional. 

Com mais de 11 mil unidades vendidas para di-
versos países da Organização do Tratado do Atlân-
tico Norte (OTAN) e estando já na terceira geração, 
a VtrBld Esp SR 8X8 PIRANHA IIIC, da MOWAG, 

Viaturas Blindadas

destacava-se em termos tecnológicos e, principal-
mente, logísticos. O contrato para aquisição do 
primeiro lote, quatro Viaturas Blindadas Transpor-
te de Pessoal e uma Viatura Blindada Socorro, foi 
assinado em setembro de 2006, sendo as viaturas 
entregues no Rio de Janeiro em fevereiro de 2008. 
Em poucos dias as viaturas já haviam sido embar-
cadas no NDCC Mattoso Maia, desembarcando em 
Porto Príncipe em março do mesmo ano. Tiveram 
seu “batismo de fogo” nas manifestações de 8 de 
abril, quando uma seção foi enviada para resga-
tar membros da Embaixada Brasileira isolados no 
Aeroporto Internacional Toussaint Louverture, le-
vando-os para local seguro e dirigindo-se, a seguir, 
para a área das manifestações, desobstruindo ave-
nidas bloqueadas por caçambas de lixo e pneus em 
chamas em seu deslocamento. 

 VTR PIRANHA desembarcando do NDCC Mattoso Maia 
em Porto Príncipe

Emprego das VTR PIRANHA para desobstrução de estradas

Além do sucesso operacional, um grande dife-
rencial dessa aquisição foi o fato de sua logística 
estar totalmente alinhada com os mais modernos 
conceitos de gerenciamento de frotas que, minu-
ciosamente planejada, permitiu colocar em práti-
ca todo o conhecimento institucional acumulado, 
inclusive o Apoio Logístico Integrado (ALI)1. Foi 
criado o Estágio de Qualificação Técnica Especial 
em Operação da Viatura PIRANHA, que teve como 
propósito possibilitar ao Batalhão de Blindados de 
Fuzileiros Navais (BtlBldFuzNav) a formação de 
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pelo menos 16 operadores habilitados por contin-
gente. Dois cursos de manutenção de 2° e 3° es-
calões foram realizados na sede da MOWAG, na 
Suíça, formando uma massa crítica inicial de 15 me-
cânicos. Posteriormente, foi criado o Curso Especial 
de Manutenção de 2°/3° Escalões. 

Com outros dois contratos de obtenção, mais 
quatro cursos de manutenção foram realizados na 
empresa, totalizando 39 militares habilitados no ex-
terior. Dois cursos de manutenção foram realizados 
no CTecCFN, conduzidos pelo BtlBldFuzNav, tendo 
atuado como instrutores os militares formados na 
Suíça, supervisionados pelo mais experiente instru-
tor da empresa. O GptOpFuzNav-HAITI, por sua 
vez, organizou uma estrutura de manutenção para o 
novo meio com oficina e paiol para abrigar o material 
constante do ALI inicial, possibilitando o trabalho de 
suas Equipes de Manutenção. Após a padronização 
do meio pelo Conselho Financeiro e Administrativo 
da MB, foram adquiridas mais 25 viaturas, o que per-
mitiu realizar dois revezamentos da frota de viaturas 
no Haiti, possibilitando, ainda, que o CTecCFN cum-
prisse o Programa Geral de Manutenção das viaturas. 

Após dez anos da chegada das primeiras Vtr e 
de mais de quinze Contingentes operando as viatu-
ras da família PIRANHA IIIC, constata-se na práti-
ca o inquestionável sucesso do Projeto. 

Viaturas Não Blindadas
Em 2004, estava em andamento a substituição 

dos caminhões REO pelos UNIMOG e das VtrOp 
Toyota pelas Land Rover. No seu planejamento, o 
Comando da FFE optou pelo emprego dos cami-
nhões UNIMOG, ao invés dos REO,  por serem 
mais novos e estarem ainda em garantia e, como 
Vtr Leves, as Toyota, pois ainda não havia quanti-
dade de Land Rover suficiente para a missão. 

Coube ao CMatFN, em coordenação com o 
CTecCFN e com o Batalhão Logístico de Fuzileiros 
Navais (BtlLogFuzNav), estabelecer listas de so-
bressalentes e ferramental para a operação. Como 
os UNIMOG estavam em garantia, foi feito contato 
com a Mercedes Benz do Brasil, que autorizou os 
Sargentos Mecânicos cursados na Mercedes a exe-
cutarem a manutenção das Viaturas (Vtr) como se 

VTR TOYOTA e UNIMOG na BFNHARQ

fossem técnicos da empresa, demonstrando eleva-
da confiança na qualificação e no profissionalismo 
dos Fuzileiros Navais. Além disso, foi estabelecida 
ligação direta entre o GptOpFuzNav-HAITI e o Ser-
viço de Atendimento ao Cliente da Mercedes para 
orientações técnicas. Para a preparação das VtrOp, o 
CTecCFN foi exigido e respondeu com a eficácia pe-
culiar àquela OMPS-I2: em seis dias, 44 VtrOp foram 
revisadas e pintadas no padrão ONU. Foram leva-
das para a Área de Operações 43 Vtr: 14 UNIMOG 
(sendo duas frigoríficas, duas cisternas água e duas 
cisternas combustível), 16 Toyota (sendo oito de co-
municações e três ambulâncias) e 13 reboques. 

O emprego dos caminhões UNIMOG em dife-
rentes situações, tanto em ações táticas como nas de 
ajuda humanitária, foi essencial para que condições 
extremas de trafegabilidade fossem superadas, com-
provando o acerto da escolha dessa família de VtrOp 
para o CFN. Poucos foram os ajustes, como a instala-
ção de reparo para metralhadora na carroceria e fa-
rol na lateral para utilização em patrulhas noturnas. 

1 - Apoio Logístico Integrado (ALI): “É um processo utilizado para planejar e dirigir as atividades associadas à implantação 
do apoio logístico para os meios e sistemas. Tem o propósito de compatibilizar o máximo de disponibilidade com o mínimo de 
custos de operação e manutenção do novo item, mediante a abordagem dos aspectos logísticos a partir do início do processo de 
obtenção. É uma composição de todos os elementos necessários para assegurar o apoio eficaz e econômico de um meio, sistema 
ou equipamento durante sua vida operativa.” (DGMM-0130, 2013)
2 - “É a Organização Militar (OM) que presta serviços a outras OM e, eventualmente, a organizações extra-Marinha na área indus-
trial, efetuando a cobrança pelos serviços prestados, a partir dos custos e das despesas incorridos” (SGM-304, 2008)

As Vtr Toyota responderam igualmente bem, 
mas já estavam em processo de substituição pelas 
Land Rover, tendo em vista a descontinuidade de 
sua fabricação. Em janeiro de 2006, foram adqui-
ridas duas viaturas Land Rover Defender Ambu-
lância UTI militarizadas para substituir as Toyota 
Ambulância devido ao risco de engajamento e das 
adversidades climáticas (furacões, tempestades, 
inundações, terremotos), além da carência des-
te tipo de Vtr especializada. Esses veículos foram 
configurados para operações médicas em áreas ur-
banas de difícil acesso ou alagadas, representando 



66   O ANFÍBIO • 2017  

VTR Land Rover ambulância

VTR Land Rover a caminho do Haiti

um grande avanço em relação aos atendimentos de 
emergência devido aos equipamentos incluídos em 
sua configuração. Em 2010, todas as Toyota foram 
substituídas por Land Rover, permanecendo as 
mesmas até o final da missão.

Material de proteção 
balística

O 1° Contingente do GptOpFuzNav-HAITI uti-
lizou Coletes Balísticos com proteção Nível II, que 
eram os disponíveis à época no CFN. Todavia, a 
Força Adversa possuía armamento calibre 7,62mm, 
que extrapolava a proteção desses coletes, além de 
terem pouca integração com os itens que compu-
nham a Equipagem Individual Básica de Comba-
te. Esses fatores levaram ao início do processo de 
obtenção, pelo CMatFN, de Coletes Balísticos Nível 
III-A que, quando utilizados com painéis balísticos 
(proteção dorsal e frontal do tórax), apresentam 
proteção Nível III, adequada ao calibre 7.62mm. 

Optou-se, então, pelo Colete Balístico Camu-
flado de Uso Geral Nível III-A com padronagem 

Militar utilizando o Colete Balístico Camuflado de 
Uso Geral Nível III-A

 Capacete Balístico Nível II-A e Capacete Balístico Nível III-A

3 - O sistema M.O.L.L.E. foi desenvolvido pelas Forças Armadas americanas em substituição ao sistema de fixação A.L.I.C.E (All-purpose Lightweight Individual 
Carrying Equipment – Sistema de Transporte Generalizado de Equipamento Individual) e adotado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte - OTAN. Este 
sistema permite a fixação no colete de quaisquer outros itens da equipagem operativa que possua o mesmo sistema de fixação. O CFN também adotou o sistema 
M.O.L.L.E. e, atualmente, o CMatFN está realizando a substituição dos itens de equipagens que ainda possuem o sistema A.L.IC.E. em seu acervo.

camuflada que, além de possuir o sistema de fi-
xação de acessórios do tipo M.O.L.L.E (Modular 
Lightweight Load-carrying Equipment - Sistema Mo-
dular de Transporte e Carregamento de Material 
Leve)3 e de prover melhor conforto e maneabilidade 
ao combatente, apresenta menor peso por utilizar 
placas balísticas fabricadas em Fibra de Aramida 
Kevlar®. Este é o atual modelo de Colete Balístico 
padronizado para o CFN.

Equipagens
Com o intuito de aumentar o nível de proteção 

do Fuzileiro Naval, a substituição dos coletes levou 
à troca, também, dos Capacetes Balísticos utiliza-
dos na época pelos Capacetes Balísticos Nível III-A 
(RBH-303), modelo hoje empregado pelo CFN.

Colete Tático Costas Nuas
Aproveitando o incremento obtido com a utilização 

do sistema de fixação tipo M.O.L.L.E. e observando 
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Armamento

Fuzileiro Naval 
com a nova 
equipagem

as demandas da tropa no Haiti, foi desenvolvida pelo 
CMatFN a especificação de diversos itens de Equipa-
gem Operativa (Mochila de Assalto, Porta Carregado-
res, Porta Rádio, entre outros) que empregavam o mes-
mo sistema de fixação, garantindo melhor ergonomia 
com o Colete Balístico Camuflado de Uso Geral Nível 
III-A. O colete tático costas nuas substituiu o emprego 
do conjunto cinto-suspensório, sendo apropriado para 
situações nas quais fosse aceitável não utilizar proteção 
balística. Ele foi desenvolvido para possuir as mesmas 
dimensões e arranjo do Colete Balístico Camuflado 
de Uso Geral Nível III-A,  para que os acessórios fos-
sem fixados na mesma posição do colete, contribuin-
do para a memória muscular do Combatente Anfíbio. 
Outra vantagem do sistema M.O.L.L.E. é o aumento da 
quantidade de carga que pode ser transportada indivi-
dualmente pelo combatente, preservando sua manea-
bilidade e provendo conforto operacional.

Joelheiras, cotoveleiras, óculos de proteção e luvas
Devido ao ambiente operacional da missão ser tipi-

camente urbano, onde a tropa é geralmente empregada 
em vielas e arruamentos com escombros e outros tipos 
de obstáculos, foi identificada a necessidade de prover 
proteção física às extremidades dos combatentes. Com 
esse intuito, os primeiros Contingentes receberam 
Equipamentos de Proteção Individual utilizados em 
atividades esportivas e médicas. Contudo, com o de-
correr da missão, verificou-se que por não serem itens 
militarizados, não atendiam aos requisitos necessários 
de resistência e rusticidade. Após pesquisa realizada 
pelo CMatFN, foram identificados e fornecidos itens 
de proteção (joelheiras, cotoveleiras, óculos de prote-
ção e luvas) que atendessem à real demanda da tropa.

Bandoleira Universal
Visando facilitar a condução do armamento 

em condição de pronto emprego, sem, no entanto, 
impedir a realização de outras atividades com as 
mãos, foi inicialmente adquirida a bandoleira de 
três pontos. Com as lições obtidas no emprego diu-
turno deste item, foram observadas necessidades 
de modificação que levaram ao desenvolvimento 
da bandoleira universal do CFN, atendendo aos as-
pectos individuais de empunhadura e conforto no 
transporte do armamento. 

Acessórios de Armas Leves
Outra importante demanda apresentada pela 

tropa foi o emprego de acessórios para os armamen-
tos, tais como Guarda-mão com trilho Picatinny, 

Punho tático anterior, Bandoleiras de três pontos, Mi-
ras holográficas, Designadores Laser, Lunetas Óticas 
de Combate, entre outros, que proporcionaram acen-
tuada melhora na ergonomia, precisão e aplicabilida-
de das armas leves, garantindo o gradual emprego da 
força e a redução de danos colaterais nas ações. Tais 
contribuições corroboraram com o conceito de Siste-
mas de Armas Leves que passou a ser adotado pelo 
CFN, no qual o emprego da arma é considerado por 
meio da utilização de recursos que otimizam o enqua-
dramento e a aquisição de alvos, gerando elevados ní-
veis de eficácia e economia de munição.

Armamento Não Letal
No início, a tropa foi empregada predominan-

temente em ações de combate. Após a “pacifica-
ção” ocorrida no início de 2006, intensificou-se 
o emprego em Operações Civis-Militares, com 
maior presença da população civil em relação a 
Forças Adversas. Essa mudança conduziu à am-
pliação das opções de emprego, exigindo, além 
do armamento letal, capacidade para regular e 
graduar a aplicação da força em decorrência à 
incorporação de armamentos não-letais. O em-
prego de cassetetes elétricos, pistola eletrocho-
que, lançadores de munições não letais, spray de 
pimenta e granadas fumígenas, lacrimogêneas 
possibilitaram que a tropa contribuísse de forma 
acertada para a manutenção de um ambiente se-
guro e estável.

O ganho obtido pelo CFN em decorrência do 
emprego deste tipo de material no Haiti tem se 
revelado de grande importância em Operações de 
Garantia da Lei e da Ordem.
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Equipamentos de 
Comunicações

As ligações entre o Comando da FFE e o Comando 
do GptOpFuzNav foram realizadas pelo Sistema de 
Comunicações Militares por Satélite e, quando neces-
sário, por videoconferências com equipamentos dis-
ponibilizados pelo Ministério da Defesa. Para aumen-
tar a confiabilidade, como meio alternativo, enlaces 
eram providos por equipamentos HF do CFN. 

No Haiti, inicialmente as redes foram guar-
necidas com equipamentos VHF, marca Tadiran, 
pertencentes ao acervo do CFN: os equipamen-
tos portáteis PRC-730 e, para distâncias maiores, 
os equipamentos veiculares VRC-745. Posterior-
mente, considerando as características da Área 
de Operações, que exigia a descentralização das 
ações, houve aumento considerável na demanda 
de equipamentos para mobiliar as redes durante as 
operações. Além disso, o peso elevado do rádio e 
dos acessórios diminuíam a mobilidade da tropa. 
A solução adotada foi a aquisição, com recursos 
do Comando da FFE, de equipamentos comerciais, 
também na faixa de frequência VHF, os EP-450 
Motorola. Esses, apesar de não possuírem recursos 
de criptofonia, são leves, confiáveis e de pequeno 
porte, além de terem obtido aumento significativo 
do seu alcance após a instalação das repetidoras de 
sinais, permitindo enlaces na faixa de VHF em pra-
ticamente toda a Área de Operações. Como meio 
alternativo, foram adquiridos aparelhos celulares 
contratados junto às operadoras locais. 

Tendo em vista suas peculiaridades de empre-
go, o CFN não dispõe de meios para instalar bases 
de caráter permanente que tenham como finalida-
de apoiar ações de longa duração, como as opera-
ções de paz. Assim, houve necessidade de alocação 
de recursos para aquisição de material visando à 
montagem da Base de Fuzileiros Navais no Haiti 
Acadêmica Rachel de Queiroz (BFNHARQ), cujas 
facilidades e melhorias crescentes representaram 
importante fator para o elevado grau de apresta-
mento da tropa. A evolução da Base no período 

Instalações de apoio 
e facilidades

inicial, com emprego de barracas e pouco conforto 
na área adjacente ao aeroporto até sua última confi-
guração, no Campo CHARLIE, foi ponto marcante, 
reforçando o aprendizado de que a certeza de re-
gresso para local seguro e confortável é fator mul-
tiplicador da capacidade de combate. As acomoda-
ções austeras, mas confortáveis; a disponibilidade 
de aguada e energia; o refeitório adequado, com re-
feições de ótima aceitação; lavanderia disponível 24 
h/dia; sala de musculação; telefonia social; acesso à 
internet; cantina e outras facilidades consolidaram 
a BFNHARQ como referência de segurança e con-
forto. 

Conclusão
Pelo exposto, assim como ocorrera na prepara-

ção para São Domingos e para Angola, a FFE estava 
em condições de organizar o GptOpFuzNav para a 
missão no Haiti, excetuando o material para monta-
gem da base de apoio de serviços ao combate. Po-
rém, como é natural ocorrer com instituições aten-
tas à evolução tecnológica e às mudanças no perfil 
do seu emprego, ajustes foram feitos prontamente, 
como a introdução de um novo meio no inventário 
do CFN, a VtrBldEsp 8X8 PIRANHA IIIC; a substi-
tuição do sistema de proteção balística e das equipa-
gens, visando maior segurança e melhor ergonomia 
do combatente; o emprego de novo equipamento de 
comunicações; a inclusão de armamento não-letal e 
aprimoramentos nos demais tipos de material – sem 
contar a comprovação da eficiência e eficácia do res-
tante do material, como as VtrOp UNIMOG, Toyota 
e Land Rover. Quanto às instalações para a base de 
apoio, vale ressaltar que não fazem parte do inven-
tário do CFN, devendo ser providenciado, como foi 
para o Haiti, o investimento apropriado para sua ob-
tenção toda vez que o CFN vier a ser empregado em 
operações de paz de longa duração. 

Pode-se concluir que, na área do Material, ao ser 
convocado para essa missão com características es-
peciais, o CFN respondeu de forma expedita. Com 
seu peculiar profissionalismo, adequou-se às dife-
rentes formas de emprego, teve competência para 
adaptar o material existente às particularidades da 
cena de ação e identificou as necessidades de novos 
meios, superando, com determinação, as dificulda-
des inerentes à duração da missão e às distâncias 
envolvidas e, com honra, está escrevendo seus feitos 
em mais um marcante capítulo da História Pátria. 

ADSUMUS!

FAM FAMÍLIA
PROTEÇÃO PARA QUEM VOCÊ MAIS AMA O MELHORSEGURO DEVIDA!
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Mais informações: 

0800 61 3040

QUEM PODE
Militares das Forças Armadas, seus cônjuges, filhos e pensionistas, 
servidores civis do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e seus 
pensionistas, e funcionários do Banco do Brasil.

DIFERENCIAIS
 coberturas diferenciadas, à escolha do cliente

 capital segurado de até R$ 1 milhão, 
conforme o tipo de associado e a idade

 4 sorteios mensais de R$ 25 mil, cada 
(bruto de IR)

 o limite de idade para adesão é de 
70 anos

 o cliente pode alterar o capital segurado 
quando desejar, obedecendo-se às regras 
do produto

 o pai ou a mãe podem ser os responsáveis 
financeiros do filho

 os valores se mantêm atualizados, pois são 
reajustados pelo mesmo índice da inflação

Conheça as condições 
no site www.fhe.org.br
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Relato de um Fuzileiro Naval salvo pelo seu capacete

Em 15 de dezembro de 2006, eu, na época ainda muito jovem 
e com apenas três anos na graduação de Terceiro-Sargento, de-
sembarcava em solo haitiano. Pela primeira vez em minha 
carreira estava tendo a oportunidade de participar de uma 
Operação de Paz, cujo propósito das tropas brasileiras na-
quele país caribenho era levar a paz e garantir um ambiente 
seguro e estável para aquela população carente.

Motivado pela missão, o sonho se concretizava ao passar dos dias em decorrência das variadas ati-
vidades empregadas pelo Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav), como: patru-
lhamentos com blindados, escoltas, atuação na área do Ponto Forte 21 (batizado como Ponto Forte 
Riachuelo), além do contato  próximo à população, que aumentava o sentimento de cooperação. Junto a 
meus companheiros, sabia da importância de representar, de modo significativo, o Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN) e a Marinha do Brasil (MB) naquela operação, tendo como objetivo maior a volta para os 
braços de minha família, ao fim da missão,  com o sentimento de dever cumprido. 

Mas em meu sétimo dia no Haiti, observei que realmente a finalidade de propiciar um ambiente estável 
e pacífico seria complicado devido ao alto índice de criminalidade que ocorria na Área de Responsabilida-
de. Tal fato tornou-se evidente na madrugada do dia 22 de dezembro de 2006, quando o GptOpFuzNav, as 
tropas dos países participantes da Missão das Nações Unidas para a Estanilização do Haiti (MINUSTAH) e 
a Polícia Nacional do Haiti (PNH) realizaram uma operação combinada chamada Beatriz. Essa operação 
tinha como propósito ocupar a favela de Cité Soleil, considerada a maior do país, sendo dividida em duas 
porções denominadas Drouillard (porção oeste) e Bouf Neuf (porção leste), ambas separadas por uma 
importante rodovia chamada ''Soleil-9''. A principal tarefa do GptOpFuzNav era  combater a ação de gru-
pos criminosos que cometiam inúmeras atrocidades com moradores e, principalmente, combater os altos 
índices de sequestros, que contribuíam financeiramente para a existência das gangues locais. 

Às 04h45 do referido dia, os comboios saíram da antiga Base de Fuzileiros Navais no Haiti Acadê-
mica Rachel de Queiroz (BFNHARQ), localizada próxima ao Aeroporto de Porto Príncipe, com destino 
ao Ponto Forte 21, onde o GptOpFuzNav realizava um serviço diário de controle de acesso e vigilância 
das comunidades. Tendo sido feitos os ajustes necessários e transmitidas as ordens a todos os milita-
res do Componente de Combate Terrestre (CCT) e aos demais militares envolvidos, iniciou-se, então, o 
deslocamento a Bouf Neuf, local em que supostamente estariam as lideranças de alguns destes grupos 
criminosos, conforme o contido no planejamento inicial. Todos esses grupos eram chefiados por um 
único indivíduo denominado Belonni, que tinha como seu braço direito o Zacarias, considerado o mais 
perigoso entre eles. 

Ao chegar ao local preestabelecido para o desembarque das tropas, foi comandado ''Porta Livre'', 
que se trata de um comando utilizado para o desembarque dos combatentes dos blindados. Naquele mo-
mento, foram efetuados disparos na direção dos blindados e das tropas que faziam a varredura no interior 
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da favela. Na ocasião, eu tinha a função de atirador da metralhadora MAG do blindado ''URUTU'', de onde 
prestava o apoio de fogo aos militares que se deslocavam no terreno. Preocupado e mantendo o foco na 
proteção da tropa, acabei sendo atingido na cabeça por um disparo, mas não sofri dano maior devido à 
correta utilização do capacete modelo RBH-303, de fabricação Israelense. Contudo, ainda assim tive um 
ferimento leve, devido aos estilhaços do encamisamento da munição, que acabaram por me atingir. No 
instante em que o comando da operação tomou conhecimento do acidente com seu militar, foi deslocado, 
imediatamente, um blindado ambulância para o local, que apoiou o meu retraimento de forma rápida 
para a Unidade Médica nível II, mobiliada por militares do contingente argentino.  

As gangues perdiam suas forças no terreno e, por sua vez, o GptOpFuzNav iniciava um trabalho de 
Ação Civico-Social (ACISO) junto às comunidades, realizando ações como a distribuição de água potável, 
entrega de cestas básicas, atendimento médico, limpeza das ruas e estradas, além da construção do Ponto 
Forte Humaitá, em Droullaird e o Ponto Forte Paissandu, em Bouf Neuf. Tais construções proporcionaram 
um incremento no patrulhamento diurno e noturno, mantendo a segurança e a estabilidade na região com 
uma maior presença nos locais onde a violência era rotina nas vidas daquelas pessoas.

Após três dias hospitalizado, recuperei-me e retomei minhas atividades no GptOpFuzNav, no qual 
continuei atuando junto a meu pelotão, vindo a participar, ainda, de mais três operações para a estabi-
lização e manutenção da paz até o término do contingente.

Aprendizado para a Vida
a) Aproveite cada momento que a vida lhe oferece;
b) Dedique-se aos treinamentos e exercícios, pois são eles que nos qualificam e nos guiam para o su-

cesso no combate;
c) Faça tudo pensando em seu bem maior, a família, porque ela é o pilar de sustentação de sua vida;
d) Tenha orgulho de pertencer às fileiras do CFN, mantenha vivas as tradições navais, os seus princí-

pios morais, éticos, o profissionalismo e a honra;
e) Cuide de seu “campanha” nos adestramentos, manobras e exercícios, porque ele é o militar que 

dirá ''cobrindo'' quando você disser ''deslocando'';
f) Mantenha-se preparado física e mentalmente durante sua carreira, pois os obstáculos no terreno 

surgirão e a missão terá que ser cumprida;
g) Tenha sempre em mente que você representa o Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil; e
h) Agradeça sempre a Deus por nos abençoar e conduzir com segurança no exercício de nossas funções.

ADSUMUS!!

1º SG-FN-IF GILSON CLEMENTE FONSECA
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A Importância do apoio logístico 
proporcionado pelos navios da Marinha 
do Brasil aos Grupamentos Operativos 
de Fuzileiros Navais no Haiti
VA (FN) Cesar Lopes LOUREIRO
CMG JUAREZ Cardoso Filho
CF (FN) HENRIQUE AMARAL de Britto

Após treze anos da Missão das Nações Unidas 
para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH), inú-
meros foram os ensinamentos, lições aprendidas 
e contribuições para o Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN) no que se refere à sua capacidade operacio-
nal e de planejamento.

Neste contexto, não se pode deixar de mencio-
nar as experiências e as soluções encontradas para 
o atendimento das necessidades do Grupamento 
Operativo de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav)
quanto à sua demanda logística de todas as ca-
tegorias. Antes de todas as ações realizadas, um 
considerável aparato de material precisou ser 
providenciado e disponibilizado para o correto e 
apurado desempenho das tropas em operação, de 
modo que estas pudessem se dedicar, com exclu-

sividade, às ações táticas com o máximo desempe-
nho possível.

Operando a mais de 5.000 quilômetros de distân-
cia e com demandas de grande vulto, coube à Mari-
nha do Brasil (MB) a difícil tarefa de prover grande 
parte deste apoio logístico para todo o contingente 
brasileiro presente em Porto Príncipe, composto pelo 
Brazilian Battalion (BRABATT), onde se inseria o Gru-
pamento Operativo de Fuzileiros Navais e, também, 
para o contingente de engenharia do Exército Brasilei-
ro (EB), perfazendo uma média total de 960 militares 
por contingente. Para tal apoio, nada mais adequado 
do que a utilização dos navios de guerra da MB, voca-
cionados para o transporte de tropas, equipamentos e 
equipagens de Fuzileiros Navais devido à sua capaci-
dade de transporte de grandes cargas.
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A Missão de Estabilização no Haiti caracterizou-se 
como uma missão de manutenção da paz, compre-
endendo a execução de ampla gama de tarefas e ati-
vidades em seu proveito. 

Por abranger considerável diversidade de propó-
sitos, essas ações compreenderam desde patrulhas 
motorizadas até Ações Cívico-Sociais (ACISO), pas-
sando por escoltas de autoridades, patrulhas a pé, 
segurança de instalações, reconhecimentos, ajuda 
humanitária, guarnecimento de postos de controle 
de trânsito, etc. Essas diferentes ações, desencade-
adas em diferentes ocasiões, possuíam inúmeras 
necessidades, moldando um problema logístico de 
grande porte, fazendo surgir uma difícil equação 
para o provimento de todo o apoio necessário.

De acordo com a publicação EMA-400, Manual 
de Logística da Marinha, “qualquer problema lo-
gístico pode ser resumido na necessidade de pro-
porcionar às forças os recursos requeridos, em de-
terminadas circunstâncias. Além disso, os recursos 
proporcionados devem ser os necessários em quan-
tidade e qualidade, providos no tempo e lugar ade-
quados, de modo a satisfazer às exigências contidas 
nos planos de operações.” 

Seguindo esses termos, pode-se iniciar a definição 
do problema logístico encontrado no Haiti como sen-
do a determinação, aquisição e provimento de todos os 
recursos requeridos e dimensionados para que, além 
de operar, possa se subsistir em um país extremamente 
carente de recursos materiais disponíveis em mercado 
e desprovido de uma infraestrutura adequada para 
um correto apoio logístico. Acrescenta-se a esta dificul-
dade a já mencionada distância entre as bases logísticas 
fixas da MB e o local da missão, grande fator, se não o 
principal, para o problema logístico a ser solucionado.

Desta forma, a solução do problema logístico foi 
dimensionada a fim de prover, em tempo adequa-
do, todo o material necessário para:

- o funcionamento da Base de Fuzileiros Navais 
no Haiti Acadêmica Rachel de Queiroz, em todos 
os aspectos relacionados à sua subsistência inter-
na, necessários para: construção e manutenção das 
instalações de infraestrutura, tais como materiais 
para instalações hidráulicas; planta elétrica e seus 
geradores, ferramentas e materiais de carpintaria, 
metalurgia e obras; tratamento correto da água, in-
cluindo a instalação e a manutenção dos aparelhos 
de osmose reversa, com seus diversos sobressalen-
tes como filtros, bombas, etc.; o provimento da ali-
mentação da tropa, abrangendo as necessidades de 
palamenta, aparelhos de confecção de alimentos em 

O problema logístico da MINUSTAH cozinha, como fogões, fornos, etc., além dos próprios 
gêneros e mantimentos em complemento ao que é 
fornecido pelas agências logísticas das Nações Uni-
das no local; higiene do pessoal e limpeza de todas 
as salas, alojamentos e banheiros da Base; e os mate-
riais para controle de vetores transmissores;

- prover conforto adequado para a tropa, propor-
cionando aos militares aquartelados boas opções de 
lazer, visando ao correto descanso e à recuperação 
mental da tropa para a continuidade do cumpri-
mento da missão. Estas opções foram concretizadas 
pelo provimento de internet em salas com acesso 
a computadores; aparelhamento das salas de estar 
com sofás, mesas e televisões; disponibilização de 
instrumentos musicais e seus amplificadores; mo-
biliário para os alojamentos da tropa, com armá-
rios, beliches, colchões, etc;

- as ações operacionais da tropa, no que se refere 
às adequadas equipagens de combate, abrangen-
do capacetes, coletes balísticos, placas, equipagens 
modulares, óculos e luvas; os diferentes armamen-
tos requisitados para a execução das tarefas im-
postas; todas as munições com seus diversos tipos 
requeridos; itens para a realização de ACISO e rela-
ções-públicas; além dos materiais de comunicações 
necessários para o prosseguimento das operações;

- proporcionar meios de transporte no local com o 
provimento de viaturas à disposição do Grupamento, 
seja para apoio às operações, seja para deslocamentos 
administrativos. As viaturas disponibilizadas foram 
viaturas leves Land Rover, pesadas Unimog e Blin-
dadas Piranha, além daquelas utilizadas pelo Exérci-
to Brasileiro. Sua disponibilização envolveu tanto o 
transporte até o Haiti, com suas respectivas substitui-
ções, como seu transporte para a realização de reparos 
maiores no Brasil, quando necessário, bem como todas 
as suas demandas de sobressalentes para as manuten-
ções, em primeiro e segundo escalão, passíveis de se-
rem realizados pelo pessoal habilitado no Haiti; e

- o aparelhamento dos setores administrativos 
da Base, com seus mobiliários de mesas, cadeiras 
e armários; seus aparelhos de informática e comu-
nicações, como computadores, impressoras, apare-
lhos de fax e telefones; além dos materiais de expe-
diente para o funcionamento destes setores.

Por fim, é de imediata conclusão que o problema 
logístico apresentado durante a missão requereu 
um enorme esforço para a sua resolução. Por isso, 
além das dificuldades já encontradas para a supe-
ração dos entraves logísticos naturais existentes nas 
fases do ciclo logístico “determinação de necessida-
des” e “obtenção”, a fase da “distribuição” repre-
sentou o maior problema a ser superado, agravado 
pela distância para a área de operações.
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Ao longo de todo o período da missão, desde o 
primeiro ano de sua existência, em 2004, o emprego 
dos navios da MB pertencentes ao Primeiro Esqua-
drão de Apoio da Força de Superfície para o apoio 
logístico foi uma constante. Parte considerável do 
esforço logístico visualizado para a solução da enor-
me demanda de provimento dos recursos citados 
anteriormente só pôde ser equacionada devido ao 
emprego destes navios em proveito da MINUSTAH. 

Como já descrito, a grande dificuldade de aquisi-
ções na própria região da missão gerou uma premissa 
que condicionou a solução logística. Ademais, todo 
o material orgânico do Grupamento Operativo, tais 
como equipagens, armamentos, viaturas, entre ou-
tros, já existiam no Brasil, demandando a distribuição 
destes daqui para além-mar. O resultado é que das 
funções logísticas existentes, a função “Transporte” 
representou o grande gargalo a ser superado, fato 
possível apenas com o emprego dos navios.

Ainda de acordo com o EMA-400, a função 
Transporte “é o conjunto de atividades que são exe-
cutadas visando ao deslocamento de recursos hu-
manos e materiais por diversos meios, em tempo e 
para os locais predeterminados, a fim de atender às 
necessidades”. Ainda seguindo o contido na mes-
ma publicação, “como função logística, o transpor-
te é primordialmente um serviço. Embora esteja 
presente na fase básica da distribuição, participa 
como atividade fundamental para o esforço logís-
tico”. Ou seja, dentro do ciclo logístico, na fase da 
distribuição, a função “Transporte” tem papel pri-
mordial em sua execução e, nesse aspecto, os navios 
da MB foram e são essenciais para a consecução do 
ciclo logístico por trazerem a possibilidade de su-
perar grandes distâncias e por suas capacidades de 
carga e permanência.

Em que pese o emprego de aeronaves C-130 da 
Força Aérea Brasileira (FAB), seu uso foi de grande 
valia, porém o grosso das necessidades logísticas 
era transportado pelos navios da MB. Em uma bre-
ve comparação das capacidades desses dois meios, 
enquanto a capacidade de transporte das aeronaves 
é limitada pelo peso, uma vez que a carga máxi-
ma é de quinze toneladas, o Navio Desembarque 
de Carros de Combate (NDCC) Garcia D´Avila, por 
exemplo, possui capacidade de carga total de 3.340 
toneladas, limitada, tão somente, pela quebra de es-
tiva, que são os espaços resultantes da arrumação 
das cargas a bordo. O NDCC Garcia D´Avila possui 
a capacidade de transportar 62 contêineres de vinte 
pés onde, em média, pode-se colocar doze tonela-

O apoio logístico prestado pelos 
navios da MB no Haiti

das em cada, perfazendo um total de 744 toneladas 
e sobrando, ainda, espaços para algumas viaturas. 
O NDCC Garcia D´Avila representa, portanto, em 
termos de capacidade de transporte de material, 
cerca de cinquenta aeronaves C-130 da FAB. Con-
forme a tabela ao lado, se considerarmos o Navio 
Doca Multipropósito (NDM) Bahia, essa relação vai 
para quase um navio para cem aeronaves.

Pode-se destacar a flexibilidade de adequação da 
carga como outro fator diferencial decorrente do em-
prego dos navios da MB. Os diversos arranjos de dis-
positivos de embarque proporcionaram o transporte 
de diferentes tipos de cargas e equipamentos, o que 
não seria possível, ou no mínimo muito dificultado, 
caso fosse necessário contratar transporte terceiriza-
do por navios mercantes, que exigem certificação de 
contêineres, não possuem prazo fixo de entrega e não 
possibilitam a presença do quantitativo suficiente de 
pessoal especializado para o acompanhamento dos 
materiais embarcados, muitas vezes sensíveis, como 
munição e viaturas blindadas. Como exemplo das difi-
culdades que seriam encontradas no uso de meios não 
próprios da Marinha, os contêineres escritórios, que fo-
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Capacidade dos Navios do Primeiro Esquadrão de Apoio (limitadas pela quebra de estiva)

Apenas contêineres 20” contêineres 40” 
+ contêineres 20”  Carga Total Aproximada

NDM BAHIA 172 84 + 0 1.200 ton
NDCCG D’ Avila 62 19 + 9 744 ton
NDCC AlteSaboia 48 12 + 30 576 ton

ram amplamente utilizados no Haiti, não podem mais 
obter a certificação marítima para transporte em navios 
mercantes como contêineres de carga devido a mudan-
ças em suas estruturas externas, como os espaços aber-
tos para portas, janelas e ar-condicionado.

Demonstrada a imprescindibilidade no uso dos 
navios da MB para transporte em apoio logístico 
à missão, cabe ressaltar que, além dos materiais, 
viaturas e equipamentos, tropas também foram 
trasportadas até Porto Príncipe, no Haiti. Alguns 
contingentes do Grupamento Operativo foram ou 
regressaram da missão aproveitando as viagens 
de apoio logístico. De um total de 26 contingentes 
enviados para compor o GptOpFuzNav, cinco de-
les utilizaram navio da MB, representando, assim, 
mais uma vantagem no uso dos navios pela pos-
sibilidade de economizar recursos, conjugando o 
transporte de material com pessoal.

Ao todo, ao longo dos treze anos da missão, 23 

CATEGORIAS  DE MATERIAL Peso (TON) Cubagem (m³)

Carnes frigorificadas 18 77,08

Material de Limpeza 8,32 77,08

Material Expediente 9,24 38,54

Sobressalentes 14 55,73

Viaturas 100,2 1.345

Material de Manutenção de Instalações 7,01 36,53

Material de Informática / Eletrônica 0,23 2,01

Munição 0,56 0,22

Medicamentos 0,45 0,31

Material para Controle de Vetores 8,00 22,01

Ajuda Humanitária 25,15 65,83

TOTAL 175,86 1.720,34

Tabela de Carga e Volume da 21ª Viagem de Apoio Logístico 

viagens de Apoio Logístico foram realizadas, trans-
portando tropas e cargas diversas dispostas em 
contêineres, além de todos os tipos de maquinários 
e viaturas. Exemplo eloquente do papel essencial 
dos navios da MB foi o transporte do maquinário 
de uma usina inteira de produção de asfalto, divi-
dida em cinco partes distintas, utilizada pelo con-
tingente da engenharia do EB na MINUSTAH, re-
patriada para o Brasil pelo NDCC Garcia D`Avila 
em março de 2016. 

Para exemplificar a capacidade de transpor-
te dos navios da MB, a tabela abaixo apresenta o 
quantitativo do volume e carga transportados pelo 
navio NDCC Garcia D`Avila na 21ª Viagem de 
Apoio Logístico para o Haiti, que, apesar da não 
utilização da sua capacidade máxima, constata-se a 
grande variedade de materiais e peso, ratificando a 
importância do emprego do meio naval para a so-
lução logística a grandes distâncias.
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Ao longo de seus nove anos incorporado à Mari-
nha do Brasil, o NDCC Garcia D’Avila mostrou-se 
um meio de excelência e sempre presente a favor 
dos interesses nacionais, seja operando sozinho, 
com Esquadra ou com o CFN. 

Subordinado ao Comando do Primeiro Esqua-
drão de Apoio e com um total de 121.450 milhas 
navegadas e 639 dias de mar, essa linda belonave 
enche de orgulho qualquer brasileiro que venha 
visitá-la e que conheça mais a fundo sua história. 
De todos os anos pertencente à Esquadra Brasilei-
ra, o de 2010 figura como um dos mais importantes 
e marcantes do “Tubarão da Esquadra” (apelido 
dado ao navio, que tem como seu mascote o temí-
vel predador dos mares). Nessa ocasião, o “Garcia 
D’Avila” participou, pela primeira vez, de uma 
missão que se estenderia por mais outras seis atu-
ações ao longo de sete anos: o apoio logístico ao 
contingente brasileiro no Haiti. Desde a primeira 
atuação do navio, Haiti IX, até a sua mais recente, 
Haiti XXIII, o  “Garcia D’Avila” navegou cerca de 
56.560 Milhas em 260 dias de mar, representando 
mais de um terço de todo o histórico operativo do 
navio desde a sua incorporação em 2008. 

Além da cidade de Porto Príncipe, capital do Hai-
ti, foram diversos os locais visitados pelas tripulações 
do navio ao longo das missões, dentre eles San Juan, 
em Porto Rico, Paramaribo, no Suriname e Fort Lau-
derdale, nos Estados Unidos. Além de importantes 
apoios logísticos prestados às tropas nacionais, as 
missões proporcionaram oportunidades únicas de 
engrandecimento profissional e cultural dos militares 
embarcados, além de terem reforçado valores como 
Abnegação, Espírito de Sacrifício, Patriotismo e Hon-
ra. Outro aspecto positivo da missão foi o fato de pro-
porcionar a muitos militares a oportunidade de, pela 
primeira vez, visitar outros países, adquirindo conhe-
cimento empírico e contribuindo para suas carreiras.

O preparo para a comissão iniciou-se meses 
antes com a preparação do navio para se fazer ao 
mar. Foram realizados diversos testes, verificações 
e inspeções de eficiência, tendo como classificação 
final o grau III de adestramento, que significa que o 
meio encontra-se preparado para navegar escoteiro 
(sozinho) e em Grupo-Tarefa (em conjunto a ou-
tros navios). Todos os materiais e equipamentos de 
apoio foram embarcados gradualmente em portos 
brasileiros, como Natal-RN, Belém-PA, Salvador-
-BA e transportados até a capital haitiana, onde 
eram descarregados e encaminhados para emprego 
nas diversas missões das tropas.

A participação do NDCC Garcia D’Avila 
no apoio à MINUSTAH

O Haiti IX, que teve início em 22 de fevereiro de 
2010, representou um desafio ainda maior por se 
tratar da primeira vez em que o navio participava 
da missão, contendo, ao final, muitos aprendiza-
dos e aspectos a melhorar para as próximas atua-
ções. Um exemplo de ideia adotada nessa edição e 
que contribuiu para todas as demais participações 
do navio foi a utilização de um contêiner frigori-
ficado para o aumento da autonomia referente ao 
municiamento, tendo em vista que, muitas vezes, 
não havia período exato de permanência no mar. 
Além disso, esse equipamento também favoreceu 
a redução do valor das aquisições no exterior e a fle-
xibilidade em caso de avaria no sistema da frigorífica 
de bordo. O embarque de uma equipe de saúde para 
efetuar apoio médico e odontológico também foi de 
fundamental importância, não somente nessa, mas 
em todas as participações do navio, já que muitas 
vezes as travessias se estendiam por dias. Ao final, o 
“Garcia D’Avila” apresentou um excelente desempe-
nho nessa missão e contribuiu com o esforço logístico 
em apoio ao contingente brasileiro da MINUSTAH.

Nesse mesmo ano, o navio iniciou a segunda 
etapa do transporte, na Haiti XI, com o embarque 
de mais materiais e viaturas do CFN, desatracando 
no dia 18 de maio. A viagem contou com paradas 
para mais carregamentos nos Portos de Salvador - 
BA, Paramaribo – Suriname, San Juan – Porto Rico 
e, por último, concluiu o descarregamento em Por-
to Príncipe, no Haiti. Nesta etapa, destacou-se a 
evolução operativa dos militares, não só devido às 
demandas do meio, mas também aos adestramen-
tos e exercícios que ocorriam a bordo em paralelo 
às viagens entre os portos. O navio regressou ao 
Rio de Janeiro em 27 de julho, logrando êxito e en-
cerrando um ano em que ocorreram duas partici-
pações consecutivas. 

Tão logo o navio retornou, já foram iniciadas 
as rotinas de manutenção geral com o objetivo de 
que ele participasse das futuras comissões, tendo o 
navio participado somente de uma curta etapa na 
edição de número XII da missão, realizada no ano 
de 2011. Terminado o período de reparos, o “Gar-
cia” voltou a navegar e em 2012 foi designado para 
compor o Haiti XV, desatracando do Rio de Janeiro 
na manhã do dia 31 de outubro. Com parada nos 
mesmos portos do Haiti XI, além do porto de Natal 
– RN, o navio foi capaz de transportar uma quan-
tidade maior ainda de gêneros e materiais para 
apoio no Haiti. As estadias nos portos estrangeiros 
foram fatores motivacionais para a manutenção 
do moral elevado de toda tripulação, repercutindo 
diretamente no sucesso das atividades. A missão 
transcorreu dentro do planejamento proposto, per-
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mitindo a aferição da confiabilidade do meio que, 
ao longo dos cinquenta dias de viagem, desenvol-
veu uma média de velocidade de dez nós (cerca de 
19Km/h) em viagens que chegaram a quatorze dias 
de mar, como de Natal a Porto Príncipe, sendo en-
cerrada no dia 20 de dezembro.

No ano seguinte, 2013, na edição XVI da missão, 
novamente o navio se fez ao mar, dessa vez duran-
te quarenta e cinco dias. Essa comissão contou com 
menos tempo de porto, já que o carregamento foi 
realizado somente no Rio de Janeiro, com o navio 
partindo direto para Porto Príncipe no dia 3 de 
abril. Uma menção especial foi feita ao destaque de 
instrutores do Centro de Adestramento Almirante 
Marques de Leão (CAAML) pela condução de cur-
sos a bordo, viabilizando a aprovação, em diversas 
capacitações, de um número significativo de mili-
tares recém-embarcados para exercerem funções 
importantes a bordo. A décima sexta missão de 
transporte logístico para o Haiti teve sua conclusão 
em 27 de maio.

As duas últimas participações que se sucede-
ram, Haiti XIX, no ano de 2014, e Haiti XXIII, em 
2016, seguiram a mesma linha de planejamento e 
execução, porém agora com um navio mais expe-
riente na missão e com um histórico maior de lições 
e melhorias adquiridas nas oportunidades anterio-
res. Tendo viajado na primeira missão um total de 
quarenta e sete dias de mar e na segunda cerca de 
quarenta e seis dias, com passagens em portos já vi-
sitados nas edições anteriores, com exceção de Fort 
Lauderdale – EUA, em 2014, e Belém-PA, em 2016, 

o “Tubarão” contribuiu novamente com o aspecto 
motivacional e social de seus marinheiros, tendo, 
ao final do último ano, encerrado com êxito sua 
mais recente atuação na missão. 

Mesmo tendo sido por períodos longos, com 
pernadas de muitos dias de mar, o moral da tri-
pulação manteve-se elevado em todas essas par-
ticipações. Como principais fatores responsáveis, 
pode-se ressaltar: a ocupação de todos a bordo em 
atividades inerentes à rotina de viagem e no porto; 
o planejamento diário das rotinas, que na medida 
do possível reservou os domingos e feriados para 
promover atividades de recreação e integração da 
tripulação; a realização diária do Treinamento Fí-
sico Militar (TFM); a lavagem de macacões usados 
em viagem e das roupas de cama e toalhas; as refei-
ções reforçadas pelo incremento das etapas no ex-
terior e a manutenção da limpeza e das condições 
sanitárias dos refeitórios, banheiros e dormitórios.

Apesar do tempo de emprego do meio e das 
várias participações e comissões já realizadas, o 
NDCC Garcia D’Avila se renova a cada ano e mos-
tra-se experiente e pronto para cumprir qualquer 
missão de apoio logístico às Operações de Paz, 
além de qualquer outra necessidade operativa da 
Esquadra Brasileira. Ao longo das suas sete partici-
pações em Porto Príncipe, o  “Garcia D’Avila” man-
teve sua marca de confiabilidade e eficiência, de-
monstrando a capacidade do meio em manifestar 
duas importantes características básicas do Poder 
Naval: mobilidade e permanência, contribuindo 
com a defesa da Pátria.

Outras possibilidades de apoio logístico 
dos navios da MB

Os navios da MB demonstraram uma significa-
tiva capacidade de transporte a grandes distâncias. 
Além desta importante característica, possuem 
grande flexibilidade para atender várias outras fun-
ções logísticas.

Considerando a definição de função logística 
contida no EMA-400, de que são “a reunião, sob 
uma única designação, de um conjunto de ativida-
des logísticas afins, correlatas ou de mesma natu-
reza”, pode-se, então, visualizar outras demandas 
logísticas que se apresentaram, além das já mencio-
nadas, tais como: Saúde; Suprimento; Manutenção; 
e Engenharia, todas passíveis de serem atendidas 
por navios da MB. 

Pela possibilidade de fundearem próximo ao 
local de emprego das tropas e por suas instalações 
orgânicas, os navios do Esquadrão de Apoio pos-
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suem todos os requisitos para constituírem uma Base 
de Apoio Logístico Avançada, Temporária e Móvel, 
caso a situação assim demande. Nessa situação, toda 
a gama de funções logísticas citadas anteriormente 
pode ser provida a partir de um mesmo local, aten-
dendo a variadas demandas das tropas em Operações 
de Paz realizadas, normalmente, em locais inóspitos, 
com poucos recursos para apoiar o ciclo logístico, 
quer seja nas fases de obtenção quer seja na fase da 
distribuição, além da realização de serviços diversos.

Um navio pode atender a função “Suprimentos” 
por meio de sua capacidade de armazenamento de 
sobressalentes, gêneros e materiais, o que, em conjun-
to com o “Transporte”, forneceria em grande parte o 
abastecimento demandado por um GptOpFuzNav. 
Por meio de adaptações, pode desempenhar a fun-
ção “Manutenção”, com a instalação de oficinas para 
viaturas nos momentos iniciais de atuação do Grupa-
mento Operativo ou no caso da impossibilidade de 
estabelecê-las em terra; e pode constituir relevante 
apoio à função logística “Saúde”, atendendo ao trata-
mento de baixas, se exercendo a função de Navio de 
Recebimento e Tratamento de Baixas (NRTB). 

Operações Militares realizadas a longas distân-
cias representam um grande desafio logístico, de-
mandando grande esforço para suprir as demandas 
decorrentes das três fases do ciclo logístico.

Neste aspecto, o apoio dos navios da MB cons-
tituiu-se essencial e imprescindível ao desenvol-
vimento das operações no Haiti, seja no apoio ao 
GptOpFuzNav ou no apoio ao restante das tro-
pas brasileiras presentes em Porto Príncipe, por 
suas capacidades de transporte, de permanência 
e flexibilidade.

Seria improvável o sucesso do desempenho bra-
sileiro na MINUSTAH sem as 23 viagens que foram 
realizadas pelos navios da MB, considerando todo 
o aparato logístico viabilizado por estas em prol do 
atendimento ao ciclo logístico.

Ademais, com a recente incorporação do NDM 
Bahia, a MB aumenta, sobremaneira, sua capaci-
dade logística em apoio a missões de caráter expe-
dicionário.

Conclusão
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TRÊS QUARTEIRÕES 
EM PORTO PRÍNCIPE
O Desenvolvimento do Fuzileiro Naval para o Combate do Século XXI

O Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) está pronto para o Século XXI. Os treze anos de envolvimento na 
Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH) em muito contribuíram para isso. 

O ciclo de preparação, emprego e transmissão das lições aprendidas possibilitaram a adaptação do 
Fuzileiro Naval (FN) ao perfil do combate moderno. O giro desse ciclo foi facilitado pelo fato dele estar 
concentrado em apenas três unidades: os Batalhões de Infantaria de Fuzileiros Navais - Paissandu, Ria-
chuelo e Humaitá que, por 26 contingentes, revezaram-se como núcleo dos Grupamentos Operativos de 
Fuzileiros Navais - Haiti (GptOpFuzNav-HAITI). A acertada iniciativa de empregar militares recém-chegados 
da missão na preparação do próximo contingente possibilitou a transmissão de conhecimento atualizado 
e a consequente e continuada adaptação às evoluções do ambiente operacional.  E é justamente a rápida 
evolução do ambiente operacional que caracteriza o combate moderno. 

Este artigo vai se valer do conceito de "Guerra em Três Quarteirões" para demonstrar a evolução ocorrida 
e apontar como os FN estiveram sempre prontos, triunfando nas diversas missões que lhe foram atribuídas. 
Missões estas com perfis de combate distintos, abrangendo todo o amplo Espectro das Operações Militares 
(EOM), variando desde as de alta intensidade, como na fase da chamada "Pacificação", às que impunham 
neutralidade da tropa, como nas diversas eleições, até às que demandavam o engajamento humanitário com 
a população, como nos casos dos terremotos e furacões.

CA(FN) Renato Rangel Ferreira
CMG(FN) Julio Cesar Franco da Costa
CMG(FN-RM1) José Emilio de Oliveira Rodrigues
CF(FN) Carlos Alexandre de A. Jannechevitz
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Este conceito, concebido em meados da década 
de 1990, indica, conforme o aludido em seu título, 
a possibilidade de que as próximas guerras ocorres-
sem em ambientes urbanizados. Essa predição mos-
trou-se, em boa medida, correta, como indicaram os 
conflitos ocorridos no Iraque, na década seguinte, e 
os recentes combates contra o Estado Islâmico.

Uma avaliação similar pode ser feita em rela-
ção às Operações de Paz, que em muitos casos são 
conduzidas em vilas e cidades de importância po-
lítica, econômica, cultural e social para a estabili-
zação de determinado conflito. Particularmente no 
Haiti, pôde-se perceber que as principais ações da 
MINUSTAH, desde seu início até sua conclusão, 
ocorreram, principalmente, em sua capital - Porto 
Príncipe. Nela foram instalados a sede da missão, 
o Comando do Componente Militar e as bases de 
suas principais unidades, como o Batalhão Bra-
sileiro (BRABATT) e o Grupamento Operativo de 
Fuzileiros Navais - Haiti (GptOpFuzNav-Haiti, ou 
BRAMARCOY).

Além da referência ao ambiente futuro dos con-
flitos, o conceito também apresenta em seu título 
uma referência espacial limitada: a guerra ocorreria 
em apenas três quarteirões. O que isto quer dizer?

Este aspecto do conceito revela, talvez, a mais 
importante faceta dos conflitos modernos: a ne-
cessidade de modulação da intensidade de apli-
cação da força.

Nos combates, até então, havia pouca necessi-
dade de se modular essa intensidade. Aplicava-se, 
quase sempre, a força máxima disponível. Quando 
isso não ocorria, a razão prendia-se às limitações 
logísticas da própria força ou à necessidade de ob-
servar o princípio de guerra de Economia de Forças 
para emprego em local mais oportuno. As razões 
eram pertinentes à própria força.

O novo conceito iluminou um outro aspecto do 
ambiente operacional que se apresentava: a presen-
ça da população no campo de batalha. Em guer-
ras passadas, como a Segunda Guerra Mundial, a 
Guerra da Coreia e do Vietnã, o combate ocorria, 
principalmente, no campo e quando ele se aproxi-
mava das cidades, estas já estavam evacuadas ou 
com sua população rendida. 

Com o fim da Guerra Fria e a estabilização das 
fronteiras internacionais, os conflitos generaliza-

TEORIA
Guerra em Três Quarteirões

dos de alta intensidade e amplo emprego de força 
passaram a dar lugar às crises, em maior núme-
ro, mais dispersas pelo planeta e com demandas 
de emprego de força menos intensas. Nessas 
situações, as ações militares poderiam ocorrer 
em meio à população civil, que, dependendo do 
caso, ainda poderia estar vivendo em sua cidade 
a despeito do conflito.

A esse fato novo alia-se à crescente presença da 
mídia em combate, observando, reportando e, por 
fim, influenciando a condução do combate moder-
no, particularmente quando ele se aproxima da 
população civil.

Assim, o conceito de três quarteirões aponta 
que as ações militares não poderiam prescindir da 
interação com a população civil e que, para tanto, 
uma nova abordagem de emprego de força deve-
ria ser adotada, demandando adestramento espe-
cífico e a modelagem de nova postura individual e 
coletiva da tropa. 

Nessa abordagem, todo soldado deverá preser-
var sua tradicional capacidade de conduzir ações 
no extremo da violência em combate, já que certa-
mente essas ações seriam necessárias. No entanto, o 
soldado deveria estar apto, também, a participar de 
operações nas quais deveria se portar com neutra-
lidade em relação à população e, em outros casos, 
abandonar essa neutralidade e até se empenhar em 
Operações de Ajuda Humanitária em colaboração 
com esses mesmos civis.

Na verdade, as Forças Armadas já possuíam 
forças dedicadas a apresentar essas três capacida-
des. A atualização que o conceito trazia era com 
relação ao fato de no combate moderno não haver 
tempo para se trocar as forças empregadas, apre-
sentando, de acordo com a situação, a postura e a 
tropa mais apropriadas. A presença da população 
e dos elementos adversos convivendo no mesmo 
campo de batalha urbano forçava a mesma força  a 
possuir as três capacidades.

Ademais, além de cada soldado ter que possuir a 
habilidade de ser violento, neutro ou colaborativo, 
ele tinha que saber modular rapidamente a intensi-
dade de suas ações em pouco tempo ou espaço, às 
vezes alternando-as em um simples cruzar de ruas 
entre um e outro quarteirão da cidade em conflito. 
Daí veio o título do conceito: a guerra seria con-
duzida, hipoteticamente, em três quarteirões. Isto 
é, em cidades, e com alternância de postura ope-
racional em curto intervalo de tempo ou de espaço 
(KRULAK, 1999). 
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A implementação do conceito impôs que se pas-
sasse a observar a cultura da população local, as-
sim como aspectos antes negligenciados, em certa 

A Guerra em Três Quarteirões
Representação Gráfica

medida, como a liderança em pequenos escalões, o 
que nos remete aos conceitos seguintes de "Terreno 
Cultural" e “Cabo Estratégico”.

Uma importante evolução doutrinária decorren-
te dos conflitos recentes, desde a Guerra do Vietnã 
até as Guerras no Iraque e no Afeganistão, na pri-
meira década do século, é o aprofundamento dos 
estudos sobre "Cultura Operacional". 

Essa evolução decorreu da constatação de que 
alguns insucessos no campo de batalha urbanizado 
e habitado decorriam da não observância de aspec-
tos culturais da população local, a despeito, muitas 
vezes, de uma clara preponderância em termos de 
Poder de Combate. Assim, alguns centros de estu-
dos militares passaram a aprofundar seus estudos, 
tanto em termos de se formular uma teoria que 
possibilitasse abordar adequadamente o tema da 
cultura nas operações militares, quanto na coleta de 
dados e informações que permitissem compreen-
der os aspectos culturais das principais regiões de 
interesse (SALMONI; HOLMES-EBER; 2008).

Neste contexto, passou-se a considerar o estu-
do do "Terreno Cultural" nos planejamentos. Uma 
solução prática foi a incorporação da letra "C" na 
abreviatura mnemônica dos fatores da decisão: 
Missão, Inimigo, Terreno, Meios, Tempo Disponí-
vel e Cultura (MITM-TC). Esse acréscimo mostra-se 
acertado, pois "por mais difícil que seja o aspecto 
físico das operações, o terreno cultural será mais 
complicado de navegar. A capacidade de compre-
ender e efetivamente 'manobrar' na dimensão cog-
nitiva e cultural do campo de batalha moderno é 
primordial" (EUA, 2008).

Com relação ao Haiti, pode-se afirmar que um 
dos fatores de força das tropas brasileiras foi justa-
mente a sua capacidade intrínseca de compreender 
e considerar aspectos importantes da cultura local. 
Muitos desses aspectos eram transmitidos duran-
te a preparação dos contingentes por meio de ins-
truções sobre história, economia, religião, crenças, 
geografia e língua, que ajudavam a compreender a 
cultura local e a maneira de pensar e agir do povo 
haitiano, alvo de todas as nossas ações.

Terreno Cultural

Este conceito destaca a importância da liderança 
nos pequenos escalões. Pode-se afirmar que relacio-
na-se com os preceitos da Guerra de Manobra - um 

Cabo Estratégico
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dos Eixos Estruturantes do CFN. Ele estabelece que, 
em ambientes e situações complexos, os militares de-
vem estar habilitados a agir de forma independe e a 
tomar importantes decisões na frente de contato para 
melhor explorar as oportunidades que se apresentem.

Em missões nas quais a situação pode evoluir 
rapidamente, aguardar por instruções de um co-
mando superior situado em local remoto pode 
significar o insucesso da ação. Por outro lado, as 
decisões tomadas por estes militares na frente de 
contato podem comprometer o sucesso da missão 
dos comandos de escalões acima. Assim, torna-se 
fundamental que os líderes, particularmente os de 
pequenas frações, estejam capacitados a tomar de-
cisões rápidas e adequadas.

No complexo e instável ambiente operacional 
moderno, as decisões tomadas por um Cabo, nor-
malmente o comandante da menor fração consti-
tuída, a Esquadra de Tiro, precisam atender a dois 
propósitos: devem ser rápidas e oportunas, mas, ao 
mesmo tempo, não devem comprometer a missão 
dos escalões superiores. A decisão tática do Cabo 
pode ter uma repercussão no nível estratégico 
(KRULAK, 1999).

O Cabo Estratégico passa a ser fundamental para 
o sucesso das missões modernas.

O chamado "1° Quarteirão" caracteriza-se pela 
intensidade das ações cinéticas levadas a efeito, 
muitas em meio à população civil. Nesse sentido, 
pode-se afirmar que a MINUSTAH apresentou, 
particularmente durante seus três primeiros anos, 
um intenso 1° Quarteirão.

Desde o início da missão, com a chegada do pri-
meiro contingente, as ações militares demandavam 
uma postura operacional bastante combativa. As 
clássicas Táticas, Técnicas e Procedimentos (TTP) 
das Operações Militares em Ambiente Urbano 
(OMAU) foram largamente exploradas. Operações 
de Cerco e Vasculhamento, Patrulhas Motorizadas, 
Blindadas ou a Pé, guarnecimento de Postos de Se-
gurança Estáticos (PSE), estabelecimento de Postos 
de Controle de Trânsito (PCTran), ações de reco-
nhecimento, operações de resgate de pessoal confi-
nado, segurança de autoridades e delegações foram 
executados à exaustão.

A aplicação desse conjunto de TTP foi sendo 
aperfeiçoado e adaptado às demandas específicas 

1º Quarteirão
Combate urbano e Ponto Forte

do ambiente operacional da missão. Cada contin-
gente, sucessivamente, cumpria o ciclo de se pre-
parar, empregar e transmitir conhecimentos atua-
lizados aos que se seguiam. Esse ciclo possibilitou 
concentrar muita experiência e foi, sem dúvida, 
um fator de força para o sucesso alcançado. Des-
sa forma, o adequado preparo de cada contingente 
fez com que o sucesso fosse gradativamente alcan-
çado. Aos poucos, o braço militar da MINUSTAH 
foi avançando pelas áreas deflagradas dominadas 
pelas forças adversas.

O GptOpFuzNav-HAITI teve papel de destaque 
nessas ações. Uma ação em particular foi quando o 
grupamento recebeu nova Área de Responsabilida-
de, que abrangia parte da comunidade de Cité Soleil, 
conhecida à época tanto por sua pobreza quanto pela 
sua violência, o que impedia a presença de tropas da 
ONU. Nela, as regiões de Drouillard e Bois Neuf fo-
ram palco de intensos enfrentamentos, com grande 
volume de fogos disparados de ambas as partes. 

A tática concebida para a Batalha de Cité Soleil 
envolvia a conquista e instalação de Pontos Fortes, 
onde a tropa poderia obter algum abrigo e ter um 
ponto de apoio seguro para irradiar suas patrulhas. 
Assim, a localização desses Pontos Fortes era im-
portante, pois esses lugares precisavam: estar situ-
ados próximos às antigas bases de operações das 
forças adversas desalojadas, evitando assim seu 
retorno; possuir capacidade de abrigo para até um 
pelotão; e oferecer visibilidade à população da pre-
sença da tropa.

E assim foi feito. Sucessivamente o GptOpFuzNav-
-HAITI logrou ocupar os Pontos Fortes Riachuelo, 
Humaitá e Paissandu. A partir deles, tornou-se pos-
sível o envio de patrulhas mecanizadas, motoriza-
das e, principalmente, a pé. Essa presença constante 
da tropa a pé nos estreitos becos e vielas e seu con-
tato com a população local foram aos poucos con-
solidando a presença militar em Cité Soleil, o que 

Localização dos Pontos Fortes ocupados pelo GptOpFuzNav 
em Cité Soleil.
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possibilitou a pacificação, abriu caminho para as 
Operações Civis-Militares e, a longo prazo, condu-
ziu à estabilização do país.

Patrulha a pé

Pode-se afirmar que o sucesso no combate urba-
no e a conduta nas patrulhas a pé foram o diferen-
cial dos soldados brasileiros e que essas ações em 
Cité Soleil foram um ponto de inflexão das ações 
militares da MINUSTAH. 

Os FN tinham triunfado no 1° Quarteirão. 
Essa experiência acumulada em combate urbano 

foi a tônica da preparação e do emprego das tropas 
de FN, não só na fase inicial da missão, mas até seu 
último contingente. Em que pese o perfil da missão 
ter se abrandado ao longo do tempo, todos os con-
tingentes se prepararam, igualmente, para o pior 
cenário, intenso em ações de combate.

O 2° Quarteirão caracteriza-se pela imparciali-
dade, um quarteirão típico das Operações de Paz. 
A força militar tem de ter a capacidade de se impor 
com neutralidade em relação às forças locais, o que 
se mostrou particularmente útil na condução de di-

2º Quarteirão
Operações Civis-Militares e Eleições

versos processos eleitorais ocorridos no Haiti e na 
execução das Operações Civis-Militares ao longo 
desses 13 anos.

Com relação aos processos eleitorais, o 
GptOpFuzNav-HAITI realizava tarefas diversas, 
tais como: proteção e distribuição de urnas e mate-
rial eleitoral em diversos centros de votação; segu-
rança desses centros; segurança reforçada da Área 
de Responsabilidade, evitando-se tanto a escalada 
da violência como manifestações políticas de vulto; 
e, ao final, recolhimento das urnas e segurança dos lo-
cais de apuração. Para a condução de operações dessa 
natureza, a tropa soube se portar com a necessária fir-
meza e neutralidade, garantido lisura e possibilitando 
o sucesso de diversos processos eleitorais.

Com relação às Operações Civis-Militares, notou-
-se o seu gradual incremento após a pacificação. Vale 
ressaltar que essas operações não substituíram as 
OMAU, que continuaram sendo executadas durante 
toda a missão, passando, apenas, a haver mais espaço 
para ações das demais dimensões da MINUSTAH.

Essa crescente demanda levou, em 2009, à ati-
vação da Seção de Assuntos Civis no Estado-Maior 
(EM) do GptOpFuzNav-HAITI. Essa seção já exis-
tia nos EM do Batalhão Brasileiro, assim como no 
da MINUSTAH. No mesmo sentido, ativou-se, 
também, o Centro de Operações de Paz (COP), em 
substituição ao Centro de Operações de Combate 
(COC). O COP serviu para integrar, em um mes-
mo ambiente, o trabalho das Seções de Inteligência 
(S-2) e Operações (S-3) com os da recente Assuntos 
Civis (S-9). 

Eleições: transporte de urnas
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O COP facilitou o planejamento e o emprego do 
GptOpFuzNav-HAITI no amplo EOM. A integração 
das seções possibilitava que cada uma operasse em pro-
veito das outras duas, servindo, particularmente, para 
modelar a postura operacional do S-9, que apesar de se 
relacionar bastante com entidades civis e com a própria 
população, não poderia perder de vista o caráter mili-
tar de suas ações. O S-9, assim, apresentava-se como um 
multiplicador de poder de combate e não como um ins-
trumento assistencialista (FERREIRA, 2009). 

A prática sucessiva da condução dessas Opera-
ções Civis-Militares possibilitou validar a teoria da 
doutrina internacional das Operações de Estabiliza-
ção. De particular interesse, destaca-se o conceito 
dos Paradoxos das Operações de Estabilização (ver 

3º Quarteirão
Terremoto e Furacão

Paradoxos das Operações de Estabilização
1) Algumas vezes, quanto mais você protege suas forças, 
menos seguras elas ficam;
2) Algumas vezes, quanto mais força é usada, menos eficaz ela é;
3) Quanto mais bem sucedida a Operação de Estabilização for, 
menos força pode ser usada e mais riscos devem ser aceitos;
4) Algumas vezes não fazer nada é a melhor reação;
5) Algumas das melhores armas para as Operações de Esta-
bilização não atiram;
6) A nação anfitriã fazer algo razoável é, normalmente melhor do 
que se a Força de Estabilização estivesse fazendo o mesmo 
muito bem;
7) Se uma tática funciona esta semana, ela pode não funcionar 
semana que vem; se funciona nesta província, pode não 
funcionar na próxima;
8) Sucesso tático não garante nada; e
9) Muitas decisões importantes não são tomadas pelos 
Comandantes.
Quadro 1: Paradoxos das Operações de Estabilização
Fonte: EUA, 2006.

Quadro 1). Esses paradoxos não devem ser toma-
dos como dogmas, mas sim como orientação geral 
para a condição desse tipo de operação.

Terremoto

Operações Civis-Militares: distribuição de água

O 3° Quarteirão, conforme já descrito, reflete um 
ambiente operacional permissivo, com forte de-
manda de uma postura colaborativa da tropa. 

Em diversos momentos, cada GptOpFuzNav-HAITI 
teve de se envolver em ações humanitárias em proveito 
da população local. A situação caótica, tanto em termos 
econômicos  quanto de infraestrutura, conduzia a isso, 
podendo acontecer no curso de um dia, durante uma pa-
trulha ou nos próprios períodos eleitorais. É essa veloci-
dade de alteração de postura que caracteriza o conceito da 
Guerra em Três Quarteirões.

Neste contexto, dois eventos serão destacados 
dos demais devido à sua magnitude: o terremoto 
de 2010 e o furacão de 2016.

Em 12 de janeiro de 2010, o Haiti passou por 
uma grande tragédia de ordem natural. Nesse fa-
tídico dia, o país foi abalado por um terremoto de 
7.3 graus na escala Richter, cujo evento principal 
ocorreu 10 quilômetros abaixo do nível do mar e 
a cerca de 15 quilômetros da capital Porto Prín-
cipe. Além de liberar energia equivalente a 0,5 
tonelada de TNT, dezenas de aftershocks (réplicas 
que ocorrem após um terremoto de grande porte) 
sucederam-se, com 33 outros tremores registrados 
nas dez horas seguintes, um deles com 5.9 graus 
de magnitude. 
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Esse fenômeno promoveu grande destruição, 
principalmente na capital haitiana. Estima-se que 
metade das construções foi destruída, 250 mil pes-
soas foram feridas, um milhão de habitantes fica-
ram desabrigados e o número de mortos ultrapas-
sou 120.000 pessoas.

Nessa tragédia que se abateu sobre o país, o Bra-
sil perdeu 21 de seus cidadãos, entre eles 18  milita-
res do Exército Brasileiro; a médica sanitarista e pe-
diatra, fundadora e coordenadora internacional da 
Pastoral da Criança, Zilda Arns; e o brasileiro Luiz 
Carlos da Costa, segunda maior autoridade civil da 
ONU no país.

Essa tragédia trouxe novas condicionantes para 
a missão. Além das tarefas que já eram realizadas 
para manter um ambiente seguro e estável, outras 
relacionadas à ajuda humanitária foram executa-
das pelo GptOpFuzNav-HAITI, entre elas: escolta 
de comboios de alimentos; segurança de equipes 
de resgate de diversos países, inclusive do Brasil, 
para remoção de escombros e busca de sobreviven-
tes; doação de alimentos às diversas comunidades 
carentes, escoltas para recolhimento de dinheiro 
de bancos; reconhecimentos de portos no norte do 
país; segurança de depósitos de alimentos da ONU; 
e apoio de segurança às distribuições de alimentos 
realizadas por outras tropas, instituições e organis-
mos internacionais.

A diversidade e a quantidade de tarefas, aliadas à 
rapidez com que deveriam ser cumpridas, impuseram 
novos desafios aos FN do GptOpFuzNav-HAITI. Além 
disso, a tropa reagiu de maneira exemplar, com pro-
fissionalismo, comprometimento e dedicação durante 
todas as situações vivenciadas. Ao mesmo tempo em 
que compartilhava com os haitianos o sentimento de 
tristeza, sentia-se orgulhosa por poder ajudá-los a su-
perar aquelas enormes dificuldades. Os FN sabiam o 
quanto era importante o Haiti retornar, o mais rápido 
possível, à normalidade. O país estava pacificado e 
era necessário manter o nível de segurança alcançado 
após cinco anos de grandes esforços realizados pelas 
tropas da MINUSTAH.

A atuação nesta situação crítica revelou aspec-
tos positivos que merecem ser destacados: o pleno 
exercício da liderança em todos os níveis; o desen-
volvimento da compaixão e respeito pelo próximo; 
o autoconhecimento derivado do longo período de 
confinamento; e a motivação e o comprometimento 
dos FN como os grandes diferenciais da missão.

No início de fevereiro, concluiu-se o rodízio 
de tropas e uma nova jornada iniciou-se para o 
GptOpFuzNavHaiti-12º Contingente.

O GptOpFuzNavHaiti -11º Contingente havia 
cumprido a grande missão da vida de todos seus Terremoto
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integrantes, representando o Brasil, a Marinha do 
Brasil e o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN).  A 
missão resultou em soldados mais experientes e 
em pessoas muito melhores, além de ratificar que 
o maior bem do CFN são os seus combatentes anfí-
bios.   

Furacão

A passagem do Furacão Matthew pelo Haiti, 
em 03 de outubro de 2016, foi uma grande opor-
tunidade para a tropa testar essa capacidade de 
adaptação. Em um primeiro momento, a paz era 
mantida com escoltas e patrulhamentos pelas 
ruas de Porto Príncipe. Em um segundo momen-
to, a atenção de todos estava voltada para a segu-
rança das eleições presidenciais, que exigiria um 
grande desdobramento dos militares por todo o 
país. Em um terceiro momento, tudo mudou. O 
anúncio da chegada do furacão exigiu uma mu-
dança brusca no direcionamento das ações, e o 
que seria uma ação típica de segurança durante 
as eleições passou a ser uma ação de Ajuda Hu-
manitária de difícil planejamento, pois não se sa-
bia medir exatamente quais seriam as consequên-
cias sobre o país.

Depois de alguns dias monitorando o desloca-
mento do furacão, as agências especializadas divul-
garam que ele passaria pela cidade de Les Cayes e 
Jeremie, a 192 e 287Km de distância de Porto Prínci-
pe, respectivamente.  Tendo o Force Commander visu-
alizado a possibilidade das tropas da MINUSTAH 
ficarem retidas na capital, impedidas de acessar a 
parte sul da ilha para prestar socorro, devido a pos-
síveis quedas das pontes da única estrada de acesso, 
e como não havia muito tempo de reação, uma difícil 
decisão deveria ser tomada: ficar em Porto Príncipe e 
atuar somente após a passagem do furacão ou deslo-
car alguma tropa para uma posição além das pontes 
e mais próximo de onde ele passaria.

Pela confiança conquistada e por sua inegável 
capacidade expedicionária, os Fuzileiros Navais 
foram escolhidos pelo Force Commander para se 
posicionarem na cidade de Miragoane, a 93Km de 
Porto Príncipe e a 99Km de onde passaria o olho do 
furacão, instalando-se em uma base de Bangladesh, 
com suprimentos para durar 10 dias sem precisar 
de reabastecimento. Essa decisão foi recebida com 
muita apreensão, pois a tropa jamais havia enfren-
tado uma situação de furacão antes e não se sabia 
com precisão de que forma a cidade de Miragoane 
seria afetada. A vida de muitos militares poderia 
estar sendo colocada em risco. Furacão Matthew
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CONCLUSÃO

A tropa se deslocou para Miragoane e como se 
havia previsto, após a passagem do furacão, a ponte 
da Rdv Nacional n°2 na cidade de Petit Goave, 25Km 
antes de Miragoane, foi destruída, fazendo com que 
o acesso de Porto Príncipe para Les Cayes e Jerémie 
ficasse impedido. Somente o GptOpFuzNav, que foi 
posicionado em Miragoane, tinha condições de pres-
tar apoio à população, recebendo, ainda, a tarefa de 
desobstruir o acesso, por estrada, a Les Cayes e Jeré-
mie. Nesse momento, o fuzil passou para as costas e 
as mãos que o empunhavam passaram a ser utiliza-
das para prestar ajuda às pessoas. A conduta nesse 
quarteirão teve que ser alterada.

Na tarde de 04 de outubro de 2016, o GptOpFuzNav 
conseguiu atingir a cidade de Les Cayes e dois dias 
depois os Fuzileiros Navais foram os primeiros a 
chegar à cidade de Jerémie, liberando o acesso por 
estrada às duas cidades. A tropa foi deslocada de 
Miragoane e se instalou provisoriamente em uma 
Base da ONU na cidade de Les Cayes.

A partir desse momento, com o acesso a Les 
Cayes e Jerémie liberados por estrada, a conduta no 
quarteirão voltou a ser alterada. A tropa passou a re-
alizar a escolta dos comboios com ajuda humanitária 
das diversas agências em apoio à ONU. O fuzil vol-
tou a ser empunhado, agora para garantir a chegada 
de ajuda à população nos mais remotos locais.

Um novo desafio surgiu. O GptOpFuzNav-HAITI 
estava operando a 192Km de sua Base em Porto 
Príncipe e necessitava ser autossustentável. Mais 
uma vez a capacidade de resposta dos Fuzileiros 
Navais foi colocada à prova. A tropa mostrou sua 
capacidade expedicionária e uma outra caracterís-
tica bastante peculiar, a de fazer muito com bem 
pouco. As operações continuaram por diversas se-
manas, tendo sido realizados comboios de ressu-
primento e rodízio do pessoal.

Considerando os fatos apresentados, fica paten-
te que as ações realizadas durante a passagem do 
Furacão Matthew sobre o Haiti contribuíram sobre-
maneira para o desenvolvimento das capacidades 
do FN no contexto da Guerra em Três Quarteirões. 
Esses FN foram testados em vários momentos e 
circunstâncias, tendo que mudar sua conduta por 
diversas vezes, mas mantiveram inabaláveis seu 
profissionalismo, sua retidão de procedimentos e 
sua vocação expedicionária. 
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Combate, Apoio Humanitário e Neutralidade:
A Experiência de uma Fuzileiro Naval na MINUSTAH

A preparação e a ansiedade logo acabaram. Embarcá-
vamos em uma aeronave no Aeroporto Internacional Tom 
Jobim - Galeão rumo ao Haiti, com escala em Rondônia.

Depois de ver uma extensão de mar quase infinita, 
consegui olhar pela janela e vi a bela ilha. 

Sim, bela ilha! Do alto e à distância parecia um paraíso. Fo-
ram poucos olhares pela janela. Aterrissamos. Estamos no Hai-
ti! Descemos no aeroporto de Porto Príncipe, capital do país.

No local encontrava-se parte do contingente que já es-
tava retornando ao Brasil. Ver os amigos de farda que lá estiveram por longos seis meses foi emocionante.

Logo avistei a Equipe de Comandos Anfíbios (ECANF) do 5º Contingente. Recebemos as boas-vindas de 
nossos compatriotas. Foi incrível ver seus olhares e a vontade de todos de voltar para o Brasil.

Embarcamos nos caminhões e nos dirigimos direto para a Base de Fuzileiros Navais no Haiti Aca-
dêmica Rachel de Queiroz (BFNHARQ), que ficava bem perto do aeroporto. A base me impressionou. 
Muito bem organizada, com instalações chamadas de “Corimec”, que lembravam contêineres feitos de 
material plástico isolante. O solo de toda base era composto de uma camada de brita, nada como eu 
havia imaginado. Um clima de segurança total pairava no ar. O céu de lá era o mais azul que eu já tinha 
visto e o calor, realmente de espantar. 

Partimos para conhecer a base e sermos acomodados. Acomodação rápida, apresentações feitas e 
tudo fica claro: patrulha, patrulha, patrulha, de todos os tipos e modos. Ouvíamos falar que as missões 
“tocavam” sem ninguém esperar. As patrulhas eram rotina da base, além de algumas tarefas de segu-
rança no aeroporto e check-point. Porém, essa rotina básica e levemente tranquila acabaria.

Era clima de festa, final do ano e suas festividades - Natal e Ano Novo. A convivência dos militares era 
baseada na extrema amizade e na cordialidade. Todos estavam felizes e tudo transcorria da melhor manei-
ra possível. Até que, em meio às comemorações natalinas, houve a Operação Caroline, nome que soava tão 
sutil, mas que marcou a fundo a mente dos Fuzileiros Navais que ali estavam. Cité Soleil era o destino, lugar 
temido pela maioria das forças da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH). Foi 
sim, o nome de uma mulher, o nosso “batismo de fogo”, primeira missão de grande vulto de nossas tropas.

A infiltração seria por meio de uma coluna mecanizada, a bordo da viatura blindada Urutu, até a 
posição. Logo depois, a ECANF se infiltraria a pé, cumprindo tarefas afetas à conquista de instalações 
importantes e posicionando-se de forma a obter o apropriado comandamento para apoiar as tropas no 
terreno, coordenando, avaliando e apoiando com atiradores de precisão. Depois deste batismo de fogo, 
a vida do 6º Contingente não foi mais de tranquilidade. Iniciava-se um ciclo de várias missões com pou-
quíssimo espaço de tempo entre elas, permanecendo dessa forma até o término de nossa estada nesse 
país chamado Haiti.
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O vínculo entre os bravos militares tornava-se a cada dia mais impressionante, no melhor sentido 
da palavra. Muitos jovens inexperientes se mostraram profissionais autênticos. Com o tempo, foi sendo 
observada não só a melhora de todos, mas principalmente dos mais jovens, que passaram a trabalhar 
à altura de seus superiores. Pequenas discussões eram logo resolvidas pelos campanhas com aquele 
clima de “deixa disso”, “somos todos um pelotão...”, “somos unidos...” e “somos Fuzileiros Navais!” Era um 
espírito difícil de se ver até nas melhores instruções nos Batalhões no Brasil. Era interessante o poder 
da integração perante as diferenças. Talvez, uma capacidade brasileira jamais vista em outras ocasiões.

Certo dia, houve um clima estranho na base durante as ordens de parada. Algo pairava no ar. Parecia 
que estava para acontecer outra missão, porém com uma resposta mais contundente da Força Adversa. 
Eles entenderam que as forças da ONU não poderiam conquistar as construções mais altas, pois as usa-
vam para observação e pronta resposta com fuzis de precisão.

Essa foi a missão para conquistar um objetivo de alto interesse para o Comando. Construção sólida, 
alta, com bons campos de tiro e observação, seria um futuro Ponte Forte de nossas forças. O lugar foi 
batizado de Ponto Forte Humaitá, nome ostentado pelo 2° Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais 
do Brasil, o Batalhão Humaitá. 

Vendo por uma visão macro de todo o acontecimento da execução desse planejamento complexo, resumo a 
missão em: infiltração, assalto da instalação, segurança e vigilância (até a chegada de forças de apoio), além 
da realização de melhorias nas instalações para que o lugar comportasse, com segurança e condições míni-
mas habitáveis, uma tropa de pronta resposta. Foi necessário, também, serviço diário e serviço de 48 horas 
em situações especiais, com entrega de rancho na posição – café da manhã, almoço e jantar.

O serviço começou com muita curiosidade por parte da população. Foi colocado até um gerador para 
sustentar luzes e um ar-condicionado, além de terem sido abertas janelas nas paredes, com o uso de 
marretas, para observar setores dos quais não se tinha muita visibilidade. Tudo reforçado por sacos de 
areia, que serviam de barreiras contra os disparos da Força Adversa. A observação era diária e com o 
tempo a rotina da população tornou-se familiar, sendo possível reconhecer as pessoas e perceber tumul-
tos, bem como as razões que os motivaram. A observação torna-se a melhor arma de nossas forças.

O contato com a população demora um pouco, mas acontece com naturalidade. A descoberta dos 
haitianos de que somos brasileiros é um acontecimento, tornando os sorrisos e a aproximação inevi-
táveis. Percebíamos que no meio daquele lugar insalubre tinham pessoas de bem, e não eram poucas. 
Fascinadas pelo Brasil e pelos brasileiros, a bandeira nacional em nossos uniformes foi um belo “car-
tão de visita”.

A chegada do blindado Urutu perto do horário do almoço chamou a atenção de todos. A fome é uma 
companheira das crianças deste lugar. Existia uma concertina que fechava a rua onde ficava o Ponto 
Forte Humaitá, mas era aberta para que o blindado entrasse para descarregar o “picado” e o que mais 
fosse necessário. Este era o momento da correria da criançada, e, às vezes, de adultos também, para 
chegarem perto da entrada e pedir comida. Sempre com sorrisos e educação, explicávamos que não era 
permitido. Alguns reclamavam e faziam gestos ofensivos, mas o interessante é que a maioria entendia e 
recuava sem ataques, dando adeus.
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Um militar avistou alguns cidadãos acenando. Parecia alguma confusão. Depois observou melhor... 
Era uma mulher grávida! A guarda do Ponto Forte do dia já havia sido informada que a situação pode-
ria se tratar de um parto.

A mensagem chega até a BFNHARQ e o Comando decide enviar uma médica até o local para realizar 
o parto. A população começa a ficar impaciente com a demora da médica, mas quando o blindado chega 
é recebido em clima de festa. A Capitão-Tenente (Md) Estela, militar da Marinha do Brasil e médica do 
6º Contingente, desce do blindado já perguntando onde estava a mulher. Esta Oficial Médica me impres-
sionou pela sua atitude em situações de emergência. 

A aproximação da equipe de saúde fez com que a população, que se reunia ao longo da cerca, ficasse 
ansiosa. A mulher chorou muito. O Comandante da Guarda do Ponto Forte determinou o reforço de todos 
os pontos de possível acesso ao local. Fiquei bem perto do atendimento à mulher grávida. Estava louco 
para olhar para trás e saber o que estava acontecendo, mas não podia fazer isso, pois deixaria de obser-
var meu setor de responsabilidade. 

Gritos e mais gritos daquela mulher, seguidos de um silêncio impressionante. Após o silêncio de uns 5 
segundos, o choro. Nasce mais uma linda vida! Nos braços da doutora, a criança chorava. A população 
aplaudia e ovacionava. O semblante das pessoas mudou. “- Brésil zanmi”, “- Brésil zanmi”. Foi bom escu-
tar as pessoas gritando aquilo, diziam que os brasileiros eram amigos.

Voltamos para a Base com o sentimento de dever cumprido. Nós trouxemos para vida aquela linda 
criança chamada ESTELINHA.

Isto foi um pouco do trabalho e profissionalismo dos militares integrantes do 6º Contingente.
Temos muito mais histórias para contar, mas como diz o jargão militar: “o que acontece na selva, fica na 

selva”. 
 Parabéns aos nobres combatentes do 6º Contingente. 

Esta é uma pequena homenagem ao Pelotão Tucano. O melhor dos melhores! 
ADSUMUS HAITI!

3º SG-FN-ET  Júlio Cesar Rocha
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Desmobilização do 
GptOpFuzNav-Haiti

Ao longo do período de vigência da Missão 
das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti 
(MINUSTAH), o tema da redução de efetivos, com-
binado a uma eventual desmobilização, veio à tona 
por diversas vezes em discussões e entendimentos. 
Entretanto, eventos como o terremoto de 2010 e o fu-
racão Matthew, em 2016, que muito afetaram a fraca 
infraestrutura daquele país caribenho, adiaram essa 
tendência de redução, tendo em vista a falta de capa-
citação das autoridades haitianas para assumirem as 
funções desempenhadas pelas tropas da Organiza-
ções das Nações Unidas (ONU).

Em 15 de outubro de 2014, o Conselho de Segu-
rança das Nações unidas (CSNU), por intermédio 
da resolução nº 2.180, ao renovar o mandato da 
MINUSTAH por mais um ano, aprovou, também, a 
proposta feita pelo componente militar da missão de 
redução de seus efetivos, passando o Batalhão Brasi-
leiro (BRABATT) a ter um efetivo de 850 militares - 
181 da MB, 665 do EB e 4 da FAB - e a Companhia de 
Engenharia Brasileira (BRAENGCOY), 120 militares.

Cerca de dois anos mais tarde, a resolução nº 
2.313, de 13 de outubro de 2016, além de prorro-

gar o mandato da MINUSTAH até 15 de abril 2017, 
considerou um eventual encerramento da missão e 
uma transição para uma presença ainda mais redu-
zida da ONU, que continuaria a prestar assistência 
ao Governo do Haiti para consolidar a paz, incluin-
do o apoio à Polícia Nacional Haitiana (PNH).

Ainda no segundo semestre de 2016, por deter-
minação do CSNU, foi solicitado ao Secretário-Geral 
que realizasse uma Missão de Avaliação Estratégica 
(SAM, sigla em inglês), até 15 de abril de 2017, pre-
ferencialmente após a posse do novo presidente da 
República do Haiti, com a finalidade de analisar in 
loco as condições daquele país e, principalmente, a 
capacidade da PNH de fazer face aos desafios de 
segurança. 

Desse modo, após os dados levantados pela SAM, 
em 13 de abril de 2017, o CSNU aprovou a resolução 
nº 2.350, que estendeu o prazo da MINUSTAH por 
um período final de seis meses, até 15 de outubro de 
2017, sendo substituída pela Missão das Nações Uni-
das para o Apoio à Justiça no Haiti (MINUJUSTH), 
com a meta de acompanhar a manutenção da or-
dem política e do estado de direito no país.

Contra- Almirante (FN) Luiz Artur Rodrigues Nunes
Contra-Almirante (FN) Rogério Ramos Lage
Capitão de Mar e Guerra (FN) Roberto Lincoln de Barros
Capitão de Corveta (FN) Raphael Correia Lopes
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Para coordenar o processo de desmobilização, o 
Ministério da Defesa instituiu uma comissão espe-
cífica, composta por militares daquele Ministério e 
representantes das Forças Singulares, com a tarefa 
de elaborar o Plano de Desmobilização do Contin-
gente (PDC) e acompanhar permanentemente as 
atividades relativas à desmobilização do Contin-
gente Brasileiro no Haiti – a Comissão de Desmobi-
lização do Ministério da Defesa.

Dentre os assuntos coordenados pela Comissão 
junto à ONU, podemos destacar as negociações a 
respeito dos prazos de encerramento das atividades 
operacionais do contingente brasileiro e do limite 
para a reversão final do pessoal e do material para 
o Brasil (quadro a seguir); as relações de material e 
pessoal a serem repatriados; a definição dos meios 
de transporte para retorno ao Brasil do pessoal e 
material do contingente; além do acompanhamento 
no processo de fornecimento de contêineres utiliza-
dos para transporte do material e o custeio de suas 
respectivas certificações.

A Comissão discutiu, também, aspectos rela-
cionados ao apoio aos órgãos responsáveis junto à 
Receita Federal para regularização da entrada do 
material no Brasil, bem como coordenou e custeou 

Assim, após treze anos empunhando a Bandeira 
Brasileira e o Estandarte do Corpo de Fuzileiros Na-
vais (CFN) no Haiti, em participação digna de desta-
que na comunidade internacional, é chegada a hora 
de encerrar aquela que pode ser considerada como a 
mais importante contribuição brasileira em missões 
de paz da ONU. O 26° Grupamento Operativo de 
Fuzileiros Navais-HAITI (GptOpFuzNav-HAITI), 
nosso derradeiro Contingente na MINUSTAH, além 
das tarefas comuns aos seus antecessores, recebeu 
aquela que pode ser considerada como uma das 
mais importantes e difíceis: sua desmobilização.

A Comissão de Desmobilização do 
Ministério da Defesa

Envio das listas de material e pessoal para o MRE para posterior envio à ONU 25 Jul 17
Cerimônia de encerramento da missão para o Brasil 31 Ago 17
Cessar das operações

10 Set 17
Início da fase de desmobilização
Saída do efetivo principal (Main Body) A partir de 22 Set 17
Encerramento das atividades logísticas

Até 15 Out 17Partida do Navio com o material
Partida do efetivo final (Rear Party)

o envio de especialistas para preparação do mate-
rial e posterior carregamento, além da participação 
destes na desmontagem de material sensível, como 
antenas de transmissão, motores e laboratórios.

 Quadro: eventos relacionados à desmobilização (dados disponíveis até o fechamento desta edição).

Desde o início da participação brasileira na 
MINUSTAH, em maio de 2004, todo material envia-
do pelo CFN para emprego pelo GptOpFuzNav-Haiti, 
bem como aquele repatriado para o Brasil, necessi-
tou passar por um processo de desembaraço adua-
neiro.

Esse processo, ou seja, a nacionalização ou des-
nacionalização de material por meio do despacho 
aduaneiro se dá junto à Receita Federal do Brasil 
(RFB), sendo que todo despacho referente ao mate-
rial exportado ou importado do Contingente Brasi-
leiro no Haiti foi realizado pela Divisão de Impor-
tação e Exportação de Material (DIEM), do Exército 
Brasileiro, órgão designado pelo Ministério da De-
fesa para tal tarefa.

Tendo como base a atualização do inventário de 
material existente junto ao GptOpFuzNav-Haiti e 
contando com o apoio do Centro de Distribuição 
e Operações Aduaneiras da Marinha (CDAM), OM 
subordinada ao Centro de Controle de Inventário 
da Marinha (CCIM), foram realizados a adequação 
e o ajuste do inventário, de modo a facilitar seu trâ-
mite e desembaraço junto à RFB.

Em seguida, os dados foram encaminhados à 
DIEM, a qual coordenou-os junto à RFB e ao Mi-
nistério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 
no intuito de prover um amparo legal a todo o pro-
cedimento de repatriação do material. Tal processo 
culminou com a expedição da Portaria nº 1327, de 
1º de agosto de 2017, do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços, que extinguiu a co-
brança de impostos para bens usados pelas Forças 
Armadas em missões internacionais de que o Brasil 
tenha feito parte.

Desembaraço Aduaneiro
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No âmbito da Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE), 
Comando enquadrante do GptOpFuzNav-Haiti, foi 
instituído um Grupo de Trabalho, sob a responsa-
bilidade da Tropa de Reforço (TrRef), para tratar 
primordialmente do material a ser repatriado para 
o Brasil. Inicialmente, seu trabalho focou na defini-
ção de um local para o armazenamento temporá-
rio dos contêineres, sendo definida a área no perí-
metro do Batalhão Logístico de Fuzileiros Navais 
(BtlLogFuzNav), compreendida de duas quadras 
poliesportivas ali existentes (Figura 1). 

Fruto da diversidade de tarefas afetas aos 
GptOpFuzNav-Haiti e das sucessivas prorrogações 
da MINUSTAH, foi necessário adquirir, ao longo 
dos anos, vários itens de material para comple-
mentar as necessidades exigidas, tais como: reser-
vatórios flexíveis para Sistemas de Abastecimento 

Atividades desenvolvidas na Força de 
Fuzileiros da Esquadra

de Água e Combustível (SAAC); estações de trata-
mento d’água; grupos geradores; contêineres; so-
bressalentes para manutenção de diversos meios; 
e equipamentos de comunicações. Além disso, 
houve a necessidade de se ampliar e melhorar, a 
cada contingente, as instalações da Base de Fuzilei-
ros Navais no Haiti Acadêmica Rachel de Queiróz 
(BFNHARQ) com itens que proporcionassem aos 
nossos Fuzileiros Navais as melhores condições de 
habitabilidade e conforto. 

Com o término do mandato e, consequentemente, 
com a desmobilização do Contingente Brasileiro no Hai-
ti, houve a necessidade, dentre outras atividades, de se 
listar e inspecionar todo o material existente. Ao longo 
desses 13 anos, o inventário de material cresceu, neces-
sitou ser substituído, depreciou-se e, portanto, passou 
a exigir uma definição dos itens a serem repatriados e 
aqueles a serem descartados, conforme previsão legal. 

A presença no Haiti dos Comandantes da FFE, 
da TrRef e do BtlLogFuzNav para a cerimônia de 
ativação do 26º Contingente Brasileiro propiciou a 

Figura 1: imagem das duas quadras poliesportivas, localizadas à retaguarda do Galpão de Viaturas do BtlLogFuzNav
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oportunidade para uma visita à BFNHARQ, que 
permitiu à Comitiva ter uma visão de todo o ma-
terial existente e emanar orientações acerca de sua 
seleção para a repatriação.

Assim, em continuidade aos trabalhos do Gru-
po instituído pela FFE, passou-se, então, à fixação 
de qual material seria efetivamente repatriado. 
Desse modo, sob a responsabilidade conjunta do 
BtlLogFuzNav e do GptOpFuzNav-Haiti, foram 
atualizados os inventários de material pertinentes 
àquele Grupamento Operativo e, fruto das orienta-
ções e coordenações realizadas, foi possível asses-
sorar a decisão do Comando da FFE com relação ao 
material a ser repatriado ao Brasil.

A partir de junho de 2017, o Comando da FFE 
passou a realizar reuniões quinzenais, por meio de 
videoconferência, entre os diversos atores envolvi-
dos com o tema, incluindo o GptOpFuzNav-Haiti 
e o Ministério da Defesa (MD), medida que con-
tribuiu sobremaneira à coordenação das ações e à 
uniformidade de conhecimentos acerca da temáti-
ca de desmobilização do GptOpFuzNav-Haiti. 

Ao se imaginar o cenário da desmobilização no 
Haiti, vislumbrou-se uma série de possíveis tarefas 
a serem desempenhadas, além daquelas já comuns 
aos GptOpFuzNav-Haiti no âmbito da MINUSTAH.

A partir do 25° Contingente do GptOpFuzNav-Haiti, 
as operações que tinham como propósito manter 
o ambiente seguro e estável, como as de patrulha 
em comunidades de Porto Príncipe ou em áreas de 
responsabilidade do GptOpFuzNav-Haiti, manu-
tenção de Ponto Forte em áreas com maior índice 
de violência e estabelecimento de Pontos de Con-
trole de Trânsito, passaram por redução gradativa, 
de forma que o principal emprego, ainda visando 

Desenvolvimento das ações de 
desmobilização pelo GptOpFuzNav-Haiti

àquele propósito, se caracterizasse pelo guarneci-
mento do Quick Reaction Force (QRF) – uma força de 
reação sob controle exclusivo do Force Commander, 
empregada como último recurso em caso de ame-
aça da ordem pública. Concomitantemente, o 25° 
Contingente deu início ao planejamento da desmo-
bilização a ser executada por seu sucessor.

Com o fim da preparação e o início do rodízio 
da tropa no Haiti, o desafio apresentado ao 26° 
Contingente começou a se delinear. Nos primeiros 
meses, as operações se mantiveram inalteradas, 
porém passaram a ser ainda mais pontuais, visan-
do intrinsecamente à visibilidade de tropa junto à 
população haitiana, tendo como propósito deno-
tar que, apesar da proximidade do fim da missão, 
a tropa brasileira permanecia presente. Enquanto 
as patrulhas, escoltas, serviços e reconhecimentos 
eram as principais ações no terreno, a desmobiliza-
ção já surgia nas discussões e nas infindáveis reuni-
ões de coordenação, todas visando à elaboração de 
um planejamento detalhado e integrado em todos 
os níveis. Contudo, a redução gradual dos repre-
sentantes que compunham o Estado-Maior e seto-
res afins da MINUSTAH, uma vez que regressavam 
para seus países ao fim de seus respectivos manda-
tos e não mais eram substituídos, gerou sobrecarga 
administrativa e perda de continuidade, levando a 
acentuar, ainda mais, a ansiedade geral em razão 
do consequente efeito nocivo de retardamento do 
processo decisório. 

Com o prosseguimento da missão, a observação 
de como se desenvolveu a desativação das bases dos 
contingentes de outros países e a pertinente cine-
mática do embarque do material nos meios fretados 
pela ONU permitiu que o GptOpFuzNav-Haiti ob-
tivesse uma visão clara de como se desencadea-
ria a desmobilização – substituição gradual das 
tarefas táticas pelas de cunho logístico. De uma 
maneira sucinta, cada contingente passou a mi-
nimizar sua presença em sua Área de Responsa-
bilidade, ao mesmo tempo em que se dedicava às 
tarefas de empacotamento do material e estufa-
gem de contêineres. Após o preparo do material, 
outro contingente, no caso o brasileiro, deslocava 
parcela de seu pessoal para aquela base, de modo 
a realizar a segurança até o embarque final da 
tropa a ser repatriada.

Esse modus operandi foi inicialmente replicado ao 
GptOpFuzNav-Haiti. Paulatinamente, as ações do 
Componente de Combate Terrestre (CCT) foram di-
minuídas e seus pelotões foram revertidos ao Com-
ponente de Apoio de Serviços ao Combate (CASC) 
para a execução das tarefas de desmontagem de 
instalações e mobiliário. 
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A tabela abaixo, extraída dos relatórios quinze-
nais dos Contingentes acerca das patrulhas realiza-
das, denota a mudança da natureza da missão do 
26° Contingente em relação aos precedentes:

Neste ínterim, convém ressaltar a flexibilidade 
do Fuzileiro Naval, que proporcionou a devida 
adaptação às novas necessidades, pois apesar de 
não contarem com prática ou adestramento pré-
vios, após alguns pequenos testes e ensaios, reali-
zaram com excelência tais atividades. O dia a dia 
despertou a importância de militares habilitados 
em metalurgia, carpintaria, marcenaria, hidráulica, 
refrigeração e elétrica de instalações.

A seguir, serão apresentadas as principais ati-
vidades de desmobilização desenvolvidas pelo 
GptOpFuzNav-Haiti:

Confecção de caixas para acomodação do mate-
rial nos contêineres: os dois modelos de caixa pro-
jetados pela BRAENGCOY foram confeccionados 
por prestadores de serviços haitianos nas instala-
ções do GptOpFuzNav-Haiti. Entretanto, quando 
realizado teste de carga, as caixas cederam, sendo 
necessário reanalisar o projeto e reforçá-las. Ade-
mais, uma parte da madeira fornecida pela ONU 
para confecção das caixas apresentou problema 
com infestação de cupim.

Alterações na estrutura da Base para acomodação 
de material: houve a necessidade de realocar alguns se-

Amostra Estatística da Quantidade de Patrulhas por Quinzena
6° Contingente do GptOpFuzNav-Haiti 112
14° Contingente do GptOpFuzNav-Haiti 331
18° Contingente do GptOpFuzNav-Haiti 311
25° Contingente do GptOpFuzNav-Haiti 93
26° Contingente do GptOpFuzNav-Haiti 18

Fonte: Relatórios Quinzenais

Preparação das caixas Preparação de contêiner

Teste de carga das caixas

Caixas nos contêineres
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tores que estavam estabelecidos em contêineres para o 
cumprimento do carregamento pré-estabelecido, bem 
como a modificação da Tenda da Paz, que recebeu 
uma rampa e teve trechos da parede demolidos para 
acomodação das caixas de madeira.

Levantamento e armazenamento do acervo his-
tórico do Grupamento: tendo em vista a preser-
vação da história do GptOpFuzNav-Haiti desde 
seu estabelecimento, em 2004, foi mobilizada uma 
comissão para levantamento de todo material de 
cunho histórico a ser levado para o Brasil.

Dispensa dos Prestadores de Serviço Haitianos: os 
prestadores de serviço haitianos foram comunicados 
previamente sobre a não renovação de seus contratos 
de prestação de serviços, dando início ao cumprimen-
to de uma série de exigências legais previstas na le-
gislação haitiana para a dispensa desses funcionários.

Certificação dos Contêineres: para transporte do 
material por via marítima, fez-se necessário a cer-
tificação dos contêineres, atendendo aos padrões 
internacionais de suporte logístico. A certificação 
foi realizada por empresas contratadas especifica-
mente para esse fim.

Triagem do material: por ocasião da assunção do 
26° Contingente, teve início o processo de triagem 
do material, visando à definição de sua destinação.

Empréstimo de material pela BRAENGCOY: para 
a continuidade dos trabalhos afetos à desmobiliza-
ção, o GptOpFuzNav-Haiti recebeu um caminhão 
MUNCK e um veículo TEREX da BRAENGCOY, ne-
cessários para a movimentação de material pesado. 

Acomodação das caixas de madeira nos contêi-
neres: para a colocação das caixas de madeira nos 
contêineres, verificou-se a necessidade do uso de 
“palleteiras”, uma vez que a empilhadeira somente 
consegue levar o material à entrada do contêiner.

Com relação à saída do Contingente Brasileiro, foi 
definido que tal fato ocorreria em duas etapas. A pri-
meira, seria realizada a partir de 15 de setembro, consis-
tindo da retirada de 84% do efetivo – o chamado Main 
Body, ocasião em que a base foi deixada em condições 
de ser devolvida aos seus proprietários locais.  Entre-
tanto, em função da passagem do furacão Irma houve 
a necessidade de adiar a saída do Main Body, de modo 
a permitir ao Contingente Brasileiro ficar em condições 
de prestar o apoio que se fizesse necessário. Os rema-
nescentes compuseram o Rear Party e permaneceram 
realizando a segurança de todo o material (já prepara-
do para repatriação) até seu embarque nos navios ar-
rendados pela ONU, sendo posteriormente acolhidos 
na base do BRABATT até seu retorno ao Brasil em ae-
ronave da FAB. Esse grupo tinha como característica 
principal a flexibilidade, o que tornava possível tanto 
as demandas internas como as eventuais no âmbito ex-
terno à base. Tal fato obrigou o GptOpFuzNav-Haiti a 
realizar um apurado processo de seleção dos 28 milita-
res que permaneceriam em terras haitianas. 

Um fator digno de relevância foi a influência da cul-
tura local no desencadeamento das atividades de des-
mobilização. Ressalta-se que, de modo geral, a confecção 
do cronograma interno de atividades requer cautela e, 
sempre que possível, a previsão de tempos reserva, uma 
vez que muitos de seus eventos dependem do trabalho 
de firmas civis existentes no país anfitrião, as quais não 
apresentaram, em sua maioria – no caso do Haiti, preços 
condizentes com o trabalho a ser realizado, tampouco 
comprometimento com o prazo estipulado. 

Outro ponto a ser ressaltado refere-se à organi-
zação da base quando de sua montagem, ou seja, a 
disposição dos contêineres que a compõem. Apesar 
da estrutura montada ter proporcionado, durante 
anos, excelente abrigo e conforto à tropa, muitos 
contêineres, apesar de certificados para o transporte 
marítimo, estavam impedidos de serem estufados, 
quer seja por seu posicionamento, quer seja por es-
tarem soldados a outras estruturas e tetos, levando 
à necessidade de solicitação de apoio externo à mo-
vimentação desses compartimentos metálicos. 

Movimentação dos contêineres
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Desmontagem do COP 1Desmontagem do COP

O início da execução das atividades de desmobili-
zação trouxe à luz uma série de características e impre-
vistos que devem ser assimilados na forma de lições 
aprendidas pelo CFN no que tange à reversão logística 
de pessoal e material quando em missão no Exterior.

O GptOpFuzNav-Haiti iniciou seu estabelecimento 
no terreno de forma sumária e, ao longo do tempo, re-
alizou o melhoramento de suas instalações até atingir 
o excelente nível final, que pôde ser testemunhado por 
aqueles que tiveram a ventura de visitar a BFNHARQ. 
Finda a missão, a reversão logística ocorreu de forma 
semelhante, entretanto, partindo agora da estrutura ide-
al para uma estrutura sumária, até a completa retirada 
da Força. Implica, portanto, na inversão do papel do es-
forço principal dos componentes do GptOpFuzNav, ha-
vendo a preponderância no emprego do CASC sobre o 
CCT, ao passo que as tarefas logísticas sobrepujam as 
de cunho tático no terreno.  

O 26° Contingente do GptOpFuzNav-Haiti, ao 
executar a reversão logística de meios e material ao 
término da MINUSTAH, tornou-se detentor de expe-
riência prática, além de reunir conhecimento sobre o 
processo de desmobilização de um GptOpFuzNav a 
serviço da ONU. Dessa forma, sua contribuição para 
o registro das lições aprendidas é imprescindível 
para o desenvolvimento doutrinário do Corpo de 
Fuzileiros Navais.

Conclusão

Liberação dos contêineres
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Esse é o grande legado que 
vamos deixar, a crença de que o 
país pode, sim, dar certo.

Entrevista com o General Ajax
Último Force Commander da MINUSTAH 

Após 13 anos atuando à frente da 
Missão das Nações Unidas para a Es-
tabilização do Haiti (MINUSTAH), 
as Forças Armadas brasileiras dei-
xam o país em outubro deste ano. O 
sentimento é de dever cumprido. É 
o que diz o General de Divisão do 
Exército Brasileiro, Ajax Porto Pi-
nheiro. O último Force Commander 
da missão de paz no Haiti assumiu 
a função em 2015, quando o país já 
se preparava para caminhar sem o 
apoio de outras nações. “Minha fun-
ção foi manter os ganhos que já ti-
nham sido conquistados no passado 

e concluir a missão com sucesso”, 
destacou o General.

Em entrevista à edição especial de 
O Anfíbio, o General Ajax relembra os 
principais aspectos dos últimos dois 
anos à frente da MINUSTAH, como 
as catástrofes naturais que assolaram 
o país, dando especial destaque à atu-
ação dos Fuzileiros Navais nas ações 
de contingência após a passagem do 
Furacão Matthew, em 2016. O gene-
ral também aponta os ganhos que a 
missão deixa para as Forças Armadas 
brasileiras e o legado que fica para o 
Haiti.
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O Anfíbio: O senhor foi designado como último 
Force Commander da MINUSTAH. Quais foram suas 
expectativas quando soube que assumiria uma fun-
ção de tamanha responsabilidade?

General Ajax: Eu já tinha comandado o BRABATT 
[Brazilian Battalion], em 2010, e acho que todo coman-
dante do BRABATT sonha um dia voltar como Force 
Commander, até porque todos os Force Commanders da 
missão foram brasileiros. Mas o tempo foi passando 
e essa esperança foi se esvaindo. Até que fomos sur-
preendidos por uma notícia que nos abalou muito, 
que foi o falecimento, em 30 de agosto, do então 
Force Commander Jaborandy. Tive um mês e uma 
semana para me preparar, chegando ao Haiti no 
dia 04 de outubro. Na verdade, não tive nem tem-
po de pensar como seria a missão. Então, foi uma 
surpresa muito grande: a realização de um sonho e 
ao mesmo tempo um trauma por estar substituindo 
um amigo que tinha partido. Cheguei ao Haiti três 
semanas antes de um turno eleitoral e com dificul-
dades, porque não tinha ninguém para me passar 
a função. Tive que me adaptar ao sistema da ONU, 
que é diferente de comandar Batalhão. Ser Force 
Commander é um outro universo. E esse período de 
adaptação foi de dificuldades, o idioma, uma nova 
cultura, a ONU, ainda mais durante um período 
conturbado de eleições. 

O Anfíbio: Quantos militares e de quantas nacio-
nalidades estiveram sob o comando do senhor?

General Ajax: Até a renovação do mandato, de 
15 de abril a 15 de outubro, éramos 2.370 militares, 
sendo dez unidades de 11 países e mais oito países 
além desses que tinham tropas e Oficiais no meu 
Estado-Maior, totalizando 19 nacionalidades.

O Anfíbio: Como é a experiência de comandar 
militares de várias regiões do mundo, cada uma 
com sua particularidade? Há alguma dificuldade 
nesse sentido?

General Ajax: Esse é um dos maiores desafios 
para qualquer Force Commander. Da mesma forma, 
acredito que o nosso Oficial Almirante que está na 
missão no Líbano deve ter sentido o mesmo que os 
Almirantes que tenham cumprido a mesma missão. 
Não é tão simples lidar com o Estado-Maior de vá-
rias nacionalidades, várias culturas, com modos de 
pensar diferentes e que, ao término da missão, não 
tem nenhum vínculo conosco. É um desafio diário, 

pois não é só comandá-los. Eles obedecem o regu-
lamento porque são militares, mas eles aceitarem 
e cumprirem a missão da melhor forma possível, 
planejar da melhor maneira possível, sem atritos, 
sem reagir ao comando de um Force Commander em 
um idioma diferente, participar de planejamentos 
de operações, decidir, trocar ideias em outra língua 
é um desafio. Com o tempo a gente vai se adaptan-
do e eles vão aceitando. 

O Anfíbio: Ao longo de 13 anos o Haiti passou 
por diversas mudanças, com a presença das tropas 
de outros países e o senhor assumiu o comando em 
um período em que o país estava mais estável. O 
senhor acredita que o Haiti está pronto para seguir 
adiante sem esse apoio?

General Ajax: Ao longo desses dois anos como 
Force Commander, passei por períodos de estabilida-
de, como agora, mas estivemos, no dia 07 de feverei-
ro de 2016, por exemplo, muito perto de um confron-
to violento, quando os partidos políticos estavam 
brigando, contratando gangues para irem às ruas 
provocar os partidos adversários. Foi um período de 
crise política muito conturbado. Depois, em outubro 
de 2016, veio o furacão. Agora entramos no perío-
do de calmaria. E isso é cíclico, o Haiti ele vive esses 
momentos de crise e calmaria. Mas, em linhas gerais, 
depois desses 13 anos, é hora de sair. Penso que é o 
momento certo de sair, o país está estabilizado, a Po-
lícia Nacional do Haiti tem 14 mil homens e vai che-
gar a um efetivo de 15 mil ao final do ano, que é um 
número aceitável pelos índices da ONU. Lembran-
do que ainda permanecem no país sete FPU [Formed 
Police Unit] da ONU, com cerca de mil homens, que 
devem ficar ainda por dois anos. Mas quem assume 
a partir de agora a segurança é a Polícia Nacional do 
Haiti, que está preparada sim, mas o Haiti sempre 
tem o “mas”. O Haiti sempre surpreende, algo im-
previsível pode acontecer aqui e levar a uma crise 
de segurança, como no passado. Muito menor agora, 
porque no passado eles não tinham o preparo que 
tiveram ao longo desses anos e nem o efetivo que 
têm agora. Eles tinham, em 2004, em torno de 5 mil 
homens, agora são 15 mil. É hora de a ONU encerrar 
a missão.

O Anfíbio: O que mudou na MINUSTAH ao 
longo desses 13 anos? Como eram os trabalhos das 
Forças Armadas antes e como é hoje?

“Foi uma surpresa muito grande: a realização de um sonho e ao mesmo tempo 
um trauma por estar substituindo um amigo que tinha partido”.
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General Ajax: Quando as tropas da ONU che-
garam, o país estava à beira de uma guerra civil. As 
cidades, algumas capitais do sul e da região central 
do país, haviam sido tomadas por rebeldes, que se 
preparavam para conquistar a capital. Nesse con-
texto, chegaram as tropas da ONU, para controlar 
a grave crise de segurança. O foco da ONU no iní-
cio, portanto, era a segurança e a ajuda humanitá-
ria. Quando esses problemas foram controlados, 
o país começou a progredir e, em 2010, aconteceu 
o terremoto, gerando uma crise sem precedentes. 
Todo o trabalho que a ONU havia feito em termos 
de segurança foi praticamente destruído, mais de 5 
mil prisioneiros escaparam da capital. Ou seja, ban-
didos de alta periculosidade estavam soltos na rua. 
A ONU teve que reiniciar todo o trabalho que havia 
feito nos anos anteriores. Depois, o país tentou se 
reconstruir novamente, começando uma fase posi-
tiva de ascensão. Em 2016, outra catástrofe natural 
atingiu o país, um furacão bateu na península sul. 
Mas os efeitos não foram tão danosos quanto em 
2010. O Haiti progrediu. O Haiti gera mais empre-
gos do que gerava em 2004 e está mais estável. Acho 
que o país nunca viveu um período tão grande de 
calmaria como está vivendo agora. Então, é sinal de 
que houve progresso. As obras estão aumentando, 
a economia está funcionando, as estradas estão sen-
do recuperadas, estão abrindo novos hotéis no país. 
Enfim, é um progresso lento, mas, em relação aos 
primeiros anos, o Haiti melhorou bastante.

O Anfíbio: Como o senhor mencionou, o Haiti 
passou por duas catástrofes naturais ao longo da 
missão, em 2010 e em 2016. Qual foi o impacto des-
ses desastres naturais para a MINUSTAH e como 
o senhor avalia a atuação das Forças Armadas nas 
ações de contingência? 

General Ajax: O Haiti já passou por diversas ca-
tástrofes naturais, como furacões de menor inten-
sidade, mas o grande choque para o país foi o ter-
remoto de 2010. Foram muitas perdas: na época se 
falava em mais de 350 mil mortos, mas esse número 
já baixou para algo em torno de 250 mil, além dos 
cerca de 40 mil amputados. Ou seja, foi um abalo 
gigantesco na economia e no moral da população 
do Haiti. As tropas da ONU foram a primeira mão 
amiga a socorrer aquelas pessoas, retirá-las dos es-
combros, fazer a distribuição de gêneros e prover 

ajuda humanitária, que foi muito grande. Lembro 
que nas manhãs dos meses de janeiro, fevereiro e 
início de março, as tropas brasileiras distribuíam 
algo em torno de 80 toneladas de gêneros diários, 
como água, material de saúde e medicamentos, e, 
à tarde, saíam para capturar os fugitivos. As ruas 
ficaram intransitáveis, com casas e prédios caídos 
sobre as avenidas. A Engenharia do Brasil e dos ou-
tros países teve não somente que limpar essas ruas, 
como fazer valas coletivas para enterrar os haitia-
nos que eram retirados dos escombros ao longo 
das semanas. Foram centenas de corpos recolhidos 
das ruas e enterrados, um trabalho que não have-
ria como o Haiti fazer sem esse apoio externo. Em 
2016, ocorreu o Furacão Matthew. A diferença é que 
tivemos tempo de nos preparar e enviar as tropas 
para a área do furacão com dois dias de antecedên-
cia, mesmo correndo risco. Enviei o Grupamento 
Operativo de Fuzileiros Navais e a Engenharia do 
Exército Brasileiro. Foram as primeiras tropas a 
chegar e fizeram muita diferença na recuperação 
pós-furacão. Quando chegamos, liberamos a estra-
da para que os comboios com a ajuda humanitária 
pudessem passar. Logo em seguida, passamos a 
escoltar os comboios, outro trabalho muito tenso, 
pois eram atacados na estrada. 25 viaturas do World 
Food Program foram escoltadas por nós, um traba-
lho digno de Soldado do Brasil.

O Anfíbio: Como é a relação da Polícia Nacional 
Haitiana com as Forças Armadas brasileiras e de 
outros países? O senhor acredita que a Polícia Na-
cional está preparada para cuidar, sem o apoio de 
outras Forças, da segurança da população haitiana?

General Ajax: A Polícia Haitiana tem uma esco-
la muito bem estruturada, muito bem organizada, a 
Escola de Formação de Oficiais e Praças, que forma 
em torno de mil militares por ano. O efetivo atual 
é de 15 mil, ano que vem devem formar mais mil e 
assim por diante. Até 2012, 2013, o contato conosco 
era mais intenso, fazíamos, em conjunto, operações 
diárias. Nos anos mais recentes, quando eles foram 
atingindo um nível de maturidade, essa quantida-
de diminuiu. Mas, ainda esse ano, fizemos grandes 
operações combinadas e eles aprenderam conosco a 
operar em cidades. No norte do país, que é uma área 
mais rural, esses policiais também trabalharam com 
as tropas chilenas, peruanas e uruguaias.

“Penso que é o momento certo de sair, o país está estabilizado, a Polícia Nacional 
do Haiti tem 14 mil homens e vai chegar a um efetivo de 15 mil ao final do ano, 
que é um número aceitável pelos índices da ONU”.
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O Anfíbio: No que diz respeito aos treinamen-
tos dos militares para compor a MINUSTAH, o que 
evoluiu ao longo desses 13 anos?

General Ajax: Se for comparar com 2010, quan-
do trouxe meu batalhão, acredito que hoje as tro-
pas têm mais desenvoltura. A experiência das 
tropas que vêm ao Haiti são transmitidas para as 
subsequentes e, com isso, o treinamento vai sendo 
aperfeiçoado. É bom frisar que as nossas tropas  se 
preparam para além do que a missão exige, o que 
é muito bom. Esses militares brasileiros que vêm 
para a missão no Haiti, poderiam ser mandados 
para uma área de conflito, para outro país em guer-
ra e cumpririam muito bem a missão. Claro que te-
riam que ter suporte de apoio, outro tipo de arma, 
de equipamento, mas as tropas são muito bem 
treinadas. E isso foi graças a essa experiência de 13 
anos que tivemos aqui no Haiti.

O Anfíbio: Qual o maior desafio de comandar 
a MINUSTAH e quais as dificuldades que vem en-
frentando ao longo de seu Comando? Houve algu-
ma situação que o marcou nesse período?

General Ajax: Foram várias situações. Uma 
das dificuldades é nos adaptarmos às normas da 
ONU, que são peculiares. O sistema logístico, o 
sistema de comando são diferentes, temos que 
aceitar e conviver. Por exemplo, uma decisão a 
ser tomada não ocorre de imediato como seria no 
caso na Marinha, da Força Aérea ou do Exército 
Brasileiro. Talvez, na parte operacional, isso seja 
o que mais causa atrasos nas decisões, mas nada 
que prejudique uma operação. Nas eleições, por 
exemplo, como era uma emergência, queríamos 
usar helicópteros para, na hora que eu desse a 
ordem, a tropa embarcar. Mas tinha que passar 
pela autorização de um civil. Conseguimos con-
tornar, colocando um civil de plantão em con-
dições de assinar e autorizar. Tivemos que nos 
adaptar ao estilo de trabalho da ONU. Mas, tal-
vez, o que mais tenha marcado foi o medo de al-
gum de nossos militares morrer quando enviei 
as tropas para a área do furacão. Dois dias antes 
de o furacão atingir o sul do país, eles estavam 
bem próximos e sofreram os impactos dos ven-
tos muito fortes. Era o risco calculado, mas nunca 
se sabe qual, pois não tínhamos experiência com 

um furacão dessa magnitude. O Matthew estava 
no último nível, nível cinco, quando atingiu o Hai-
ti. Conversei com a tropa, fiquei acompanhando e 
esperando que tudo desse certo. Tudo funcionou 
muito bem, não perdemos nenhum militar, mas 
causou apreensão a mim e ao meu Estado-Maior. 
Outro momento bem tenso foi quando estávamos 
fazendo a segurança de uma praia para o desem-
barque de gêneros vindos de um navio da Colôm-
bia. Houve tumulto, a população atacou os barcos 
que traziam gêneros para a praia e a nossa tropa 
tentou controlar a situação, usando munição me-
nos letal 12mm. Um policial haitiano, achando que 
estávamos usando munição real, utilizou munição 
real e matou uma jovem de 18 anos. O momento era 
de paz, de entrega de gêneros, estavam todos feli-
zes, então aquilo foi uma tragédia que nos causou 
muita dor de cabeça. Tivemos que abrir o que seria 
nosso IPM (Inquérito Policial Militar), o Border of 
Inquiry, e ainda lidar com as acusações da polícia, 
que tentava dizer que nossos soldados que mata-
ram a jovem, quando na verdade foi comprovado 
que foram eles. 

O Anfíbio: Como o senhor avalia a atuação do Gru-
pamento Operativo de Fuzileiros Navais no Haiti?

General Ajax: O Grupamento Operativo de 
Fuzileiros Navais, por ser uma tropa profissional 
e que cumpre muito bem todas as missões, já ha-
via me marcado desde a época em que comandei 
o BRABATT. Mas, o que me chamou mais a aten-
ção, foi a atuação deles no pós-furacão Matthew. Foi 
a primeira tropa a chegar em Jéremie, região mais 
atingida por essa catástrofe natural, levando  espe-
rança para a população afetada. Foram dois dias an-
tes, junto com o Comandante, sabendo que corriam 
risco, e fizeram um trabalho heróico. Essa atuação 
dos Fuzileiros Navais, juntamente com  a Engenha-
ria do Exército Brasileiro, foi citada pelo nosso em-
baixador numa sessão do Conselho de Segurança. 
Ele fez menção à atuação das tropas brasileiras, es-
pecificamente dos Fuzileiros Navais. Quando estive 
numa reunião de Force Commanders na ONU, fui elo-
giado em nome das tropas brasileiras. 

O Anfíbio: Para as Forças Armadas brasileiras quais 
os ganhos de participar de uma operação como essa?

“Foi a primeira tropa a chegar em Jéremie, região mais atingida por essa ca-
tástrofe natural, levando  esperança para a população afetada.”
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General Ajax: Podemos citar vários. Primeiro, 
tem o ganho operacional, pois aprendemos muito 
com outros exércitos equivalentes ou mais evolu-
ídos que o nosso. Quando digo Exército, engloba 
Marinha, Força Aérea, oficiais, tropas de outros 
países e Estado-Maior também, que planeja, deci-
de e o resultado chega na tropa. Em 13 anos, per-
demos 25 militares. Ou seja, 25 militares não re-
tornarão para o Brasil, o que demonstra que não 
é uma missão fácil, ela envolve riscos. Então, esse 
ganho operacional tem feito a diferença e talvez 
seja um dos maiores ganhos. O segundo ganho  
é o logístico. Trazer equipamentos em navios da 
Marinha, fazer voos da Força Aérea a milhares 
de quilômetros e manter a tropa em condições 
de atuar e bem equipada foi uma gigantesca ope-
ração logística ao longo desses treze anos. Outro 
ganho seria a desenvoltura dos Oficiais e Praças, 
que, hoje, atuam com tropas de outros países, 
aprendendo a se comunicar em outros idiomas, 
a se impor diante das tropas de outras nacionali-
dades. E isso certamente será passado de geração 
em geração. Considero marcante, também, a inte-
gração entre Exército, Marinha e Aeronáutica. O 
Ministério da Defesa, criado em torno de 20 anos 
atrás, não conseguiria essa integração tão rapida-
mente se não fosse a atuação conjunta das tropas 
no Haiti. Diria que essa missão foi o coroamento 
da criação do Ministério da Defesa. 

O Anfíbio: E para o Haiti, qual o maior legado 
que a missão deixa?

General Ajax: Nós deixamos um país estável e 
esperançoso, que acredita que tem futuro. Quando 
chegamos, em 2004, o jovem que hoje tem 18 anos, 
tinha cinco. Então ele acompanhou toda essa tra-
jetória de crescimento do país. É o que chamo de 
geração MINUSTAH, que, diferentemente de seus 
pais e avós, acredita no país. Os pais não tinham 
tanta esperança que o Haiti desse certo, porque 
eram sempre testemunhas de golpes de estado, de 
mudanças de governo, de problemas institucionais, 
de crises generalizadas de segurança. Se voltarmos 
à história do Haiti antes de 2004, é um país que 
nunca havia tido um período tão grande de calma-

ria. No regime ditatorial, de 1957 a 1986, que foi sob 
o comando do Papa Doc e do Baby Doc, até havia 
calmaria, mas era forçada, era imposta pelo regime 
duro dos Doc. O país nunca passou por um perí-
odo de tanta estabilidade como tem sido ao longo 
desses 13 anos de atuação da Força de Paz. E acre-
dito que essa estabilidade vai continuar. Acho que 
esse é o grande legado que vamos deixar, além da 
estabilidade, essa crença de que o país pode, sim, 
dar certo.

O Anfíbio: Qual o balanço que o senhor faz da 
MINUSTAH ao longo de todo o seu período? Acre-
dita que o objetivo foi cumprido com sucesso?

General Ajax: Posso definir meu período à fren-
te da MINUSTAH como se eu tivesse assumido o 
controle de um jogo, de uma partida de futebol, a 
qual o time estava ganhando. Então, minha função 
foi manter os ganhos que já tinham sido conquis-
tados no passado e concluir a missão com sucesso. 
Cheguei aqui em 2015 já com a promessa de que 
a MINUSTAH estava caminhando para o fim. E o 
outro desafio que tivemos agora, foi tirar a tropa e 
encerrar a missão. Não é tão simples, ninguém tem 
experiência, a própria ONU tem dúvidas de como 
se encerra uma missão. Cada uma tem suas pecu-
liaridades. Essa, por exemplo, é totalmente diferen-
te de desmobilizar tropas na Guiné-Bissau, na Libé-
ria. Mas, graças ao planejamento muito bem-feito, 
à competência do Estado-Maior e das tropas, tudo 
tem dado muito certo. Eu diria que vivi dois gran-
des momentos nesses dois anos: o longo processo 
eleitoral, que culminou na eleição de Jovenel Moi-
se e, depois, o período do furacão. Agora, a etapa 
da desmobilização. E estamos saindo com o senti-
mento de dever cumprido, nossa missão foi cum-
prida, que era manter o ambiente seguro e estável. 
Aproveito para agradecer o apoio que sempre tive 
da Marinha, dos Fuzileiros Navais, a confiança, o 
respeito. Vivemos os dois últimos anos num am-
biente de sã camaradagem. Fomos soldados juntos, 
fizemos patrulhas juntos, sofremos juntos, rimos 
juntos, isso faz bem para a alma do soldado. Muito 
obrigado à Marinha, muito obrigado especialmen-
te aos Fuzileiros Navais. ADSUMUS!

“Acho que esse é o grande legado que vamos deixar, além da estabilidade, essa 
crença de que o país pode, sim, dar certo”.
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No dia 22 de maio de 2004, ao final de uma ma-
nhã ensolarada, chegava a Porto Príncipe o primeiro 
grupo de nove Oficiais designados para integrar a 
Missão das Nações Unidas para a Estabilização do 
Haiti (MINUSTAH) e estabelecer, de imediato, seu 
Estado-Maior interino. Iniciava aquele que seria, pela 
combinação de sua longa duração com o número de 
militares participantes, o maior e mais importante 
engajamento militar brasileiro em solo estrangeiro 
desde a II Guerra Mundial, deixando importante le-
gado para todas as instituições participantes.

O Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) esteve, natu-
ralmente, representado desde o começo. Os três Ofi-
ciais Fuzileiros Navais que integravam o grupo inicial 
seriam apenas os primeiros dentre os cerca de 700 Ofi-
ciais e 5.400 Praças que participariam daquela missão 
de paz ao longo dos seus mais de 13 anos de existência. 

A longa duração e a participação de efetivo tão 
expressivo, isoladamente, já apontam para um forte 

13 Anos na MINUSTAH: 
um importante legado para o Corpo de Fuzileiros Navais
Contra-Almirante (FN) Carlos Chagas Vianna Braga
Capitão de Mar e Guerra (FN) Marcelo Guimarães Dias

indício da importância da missão de paz no Haiti 
na história recente do CFN. A MINUSTAH, segura-
mente, marcou para sempre as carreiras (e mesmo 
as vidas) de toda uma geração de Fuzileiros Navais!

O legado institucional é notável. Ao mesmo tem-
po em que contribuiu para os progressos ocorridos 
naquela Nação amiga, particularmente, em termos 
de segurança e estabilidade, condições essenciais 
para que qualquer outro avanço no desenvolvimen-
to de uma sociedade possa ocorrer, o CFN também 
passou por relevantes transformações ao longo de 
todos esses anos, principalmente como decorrência 
da participação ativa na missão de paz.

Neste momento em que a MINUSTAH encer-
ra seu mandato, o propósito deste breve artigo é, 
portanto, identificar e analisar alguns dos princi-
pais aspectos do legado que a participação inin-
terrupta, durante os últimos 13 anos e meio, deixa 
para o CFN. 
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Inicialmente, cabe mencionar que, desde o plane-
jamento preliminar para a participação brasileira na 
MINUSTAH, o CFN, como força de pronto emprego 
e de caráter expedicionário por excelência, mostrou-
-se em condições de começar o deslocamento para o 
Haiti, no menor prazo possível, possuindo em seu in-
ventário os principais itens de armamento, viaturas, 
equipamentos e outros materiais necessários, além de 
tropa profissional plenamente adestrada. A aquisição 
dos demais itens necessários a fazer face às especifi-
cidades da missão também foi efetuada de forma ex-
pedita e ágil, assegurando a plena e tempestiva pron-
tificação do 1º Grupamento Operativo de Fuzileiros 
Navais Haiti (GptOpFuzNav-Haiti), de modo a aten-
der às demandas de urgência da Organização das Na-
ções Unidas (ONU). Ressalta-se, ainda, que o nível de 
prontidão operativa com que o GptOpFuzNav-Haiti 
chegou àquele país amigo, como a plena capacidade 
de operação e emprego imediato, foi amplamente no-
tado e elogiado por observadores nacionais e estran-
geiros, elevando o nível de reconhecimento e a credi-
bilidade institucional do CFN. 

Mesmo assim, sempre existe espaço para aperfei-
çoamentos e melhorias, afinal, o maior grau de pro-
fissionalismo de uma Força é obtido exatamente por 
meio dos aprendizados e aperfeiçoamentos gerados 
por sua atuação nas diversas operações militares. 
Com o CFN não seria diferente. 

Neste ponto, cabe destacar que o legado decor-
rente da participação em uma missão de paz pos-
sui, para uma instituição militar, tanto aspectos 
tangíveis como intangíveis. Os tangíveis, tais como 
viaturas e equipamentos adquiridos, normalmente 
podem ser mais facilmente mensurados e analisa-
dos. Os intangíveis, como a experiência profissional 
adquirida e a credibilidade institucional menciona-
da acima, são de difícil mensuração e de análise 
mais complexa, mas não deixam de ter importância 
igual ou, muito provavelmente, mesmo superior 
aos aspectos tangíveis. A seguir, veremos breve-
mente alguns dos principais aperfeiçoamentos ob-
tidos como legado nos últimos 13 anos.  

Um Legado Tangível 
e Intangível

Abordaremos, inicialmente, o legado tangível, 
uma vez que tende a ser de mais fácil identificação. 
Neste grupo, em particular, podemos verificar o in-

O Legado Tangível

cremento quantitativo e qualitativo do inventário 
do CFN, promovido com recursos extraorçamentá-
rios decorrentes de destaques de crédito referentes 
à participação na missão, ou mesmo recursos orça-
mentários da própria Marinha.

 Viaturas Blindadas Especiais Sobre Rodas 8X8 PIRANHA III-C 
(VtrBldEsp SR PIRANHA III-C)

A incorporação da família de Viaturas Blinda-
das Especiais Sobre Rodas 8X8 PIRANHA III-C 
(VtrBldEsp SR PIRANHA III-C) constitui, possivel-
mente, um dos mais significativos legados tangí-
veis em termos de novos equipamentos. Durante o 
planejamento da missão, verificou-se a necessidade 
do uso de blindados, levando o CFN a tencionar o 
emprego de suas Viaturas Blindadas sobre Lagar-
tas M-113. Contudo, logo chegou a informação de 
que o emprego de tais viaturas havia sido vetado 
pela ONU, uma vez que danificaria ainda mais as 
já degradadas estradas e ruas haitianas, sendo reco-
mendado apenas o emprego de viaturas blindadas 
sobre rodas, as quais há muito já não existiam no 
inventário do CFN. Dessa forma, com a ocorrência 
de frequentes engajamentos, tornou-se premente a 
obtenção de viaturas capazes de proporcionar mo-
bilidade e proteção blindada para que os Fuzileiros 
Navais não fossem expostos a riscos excessivos e 
desnecessários. Com esta necessidade de compra, o 
CFN teve a oportunidade de adquirir uma das me-
lhores viaturas blindadas sobre rodas existentes no 
mercado sob a perspectiva da tecnologia embarca-
da, tendo, inclusive, a aprovação de outras presti-
giadas Forças Armadas no cenário internacional. O 
resultado foi a incorporação ao nosso inventário de 
25 VtrBldEsp SR de Transporte de Pessoal (TP), 02 
Vtr Comando (C), 02 Vtr Socorro (Soc) e 01 Vtr Am-
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bulância (Amb). Além do salto proporcionado no 
aspecto da Segurança na MINUSTAH, tais meios 
conferem importantes capacidades para a realiza-
ção, não só dos exercícios de Operações Anfíbias, 
mas também das diversas Operações de Garantia 
da Lei e da Ordem (GLO) nas quais o CFN vem 
sendo empregado de forma recorrente.

Outro aspecto bastante relevante, diz respeito 
ao apoio de saúde nas operações de Fuzileiros Na-
vais, posto que o adequado atendimento de saúde 
constitui um aspecto vital das operações milita-
res. Nesta área, verifica-se também uma impor-
tante evolução a partir da experiência do CFN na 
MINUSTAH. Ao enviarmos o primeiro contingen-
te ao Haiti, tínhamos a confiança de estarmos bem 
preparados, tanto em termos de pessoal como de 
material, fruto do grande esforço do planejamento 
detalhado, conforme já mencionado. Tal situação 
foi rapidamente confirmada na primeira inspeção 
dos meios brasileiros realizada pela ONU, já na 
área da missão, que visava ao posterior reembolso 
por aquele organismo internacional. Na referida 
inspeção, a qualidade de todo o material (viatu-
ras e equipamentos) do GptOpFuzNav-Haiti foi 
amplamente elogiada pelos inspetores, exceto um 
item: a viatura ambulância, que segundo o rela-
tório emitido, “não reunia as condições mínimas 
para ser chamada como tal”. Seguramente, fomos 
surpreendidos com tal discrepância, afinal, havia 
décadas que utilizávamos as tradicionais viaturas 
Jeep (inicialmente) e Toyota com macas e enfer-
meiros, mas sem equipamentos de suporte à vida, 
como ambulâncias. Após esses breves momentos 
de perplexidade, a Administração Naval reagiu 
rápido, fazendo com que o CFN se adequasse aos 
padrões da ONU por meio da aquisição de ambu-
lâncias UTI plenamente equipadas para o suporte 
à vida, além de proporcionar uma completa “revo-
lução” na qualidade do atendimento de saúde nas 
operações de Fuzileiros Navais. A própria criação 
da Unidade Médica Expedicionária da Marinha 
(UMEM), dirigida por um Capitão de Fragata Mé-
dico e provida de equipamentos no estado da arte, 
deve ser considerada como uma consequência na-
tural dos novos padrões estabelecidos, assim como 
a aquisição de uma VtrBldEsp SR 8X8 PIRANHA 
III-C Ambulância, para a possibilidade de evacua-
ção durante um engajamento.

Na realidade, a atuação na MINUSTAH permitiu 
ao CFN a aquisição de toda uma gama de equipa-
mentos de maior ou menor porte, como: viaturas, ar-

mamento, rádios, coletes balísticos, acessórios, equi-
pamento individual básico de combate, dentre outros 
itens, conforme detalhado no artigo específico sobre 
material, que também integra a presente edição. 

No campo da instrução, diante da necessidade 
de assimilar tantos conhecimentos novos e asse-
gurar a melhor capacitação possível dos militares 
designados para as Operações de Paz, foi criada, 
em 2008, no Centro de Instrução Almirante Sylvio 
de Camargo (CIASC), a Escola de Operações de 
Paz de Caráter Naval, que durante esses anos de 
missão teve papel de destaque na transmissão do 
conhecimento entre aqueles que já haviam partici-
pado da missão e os futuros contingentes por meio 
das Jornadas de Operações de Paz. Além de uma 
atualização sobre a situação geral, a nova Escola 
passou a conduzir instruções sobre Direito Inter-
nacional Humanitário (DIH), Direito Internacio-
nal dos Conflitos Armados (DICA), Ética, Gestão 
de Crise, Negociação, Relacionamento com a Im-
prensa, dentre outros temas, não apenas para os 
militares designados para a MINUSTAH, mas tam-
bém para a Força Interina das Nações Unidas no Lí-
bano (UNIFIL), por meio de seus diversos Estágios 
de Preparação de Contingentes de Tropa de Opera-
ções de Paz e estágios de abordagens em operações 
de interdição marítima. 

Outro reflexo direto da participação do CFN nas 
Operações de Paz foi um substancial incremento 
nas interações com outras instituições civis e milita-
res. Houve significativo aumento no oferecimento 
de convites para participação em cursos, estágios 
e conclaves sobre o aludido tema no País e no ex-
terior, tanto para a indicação de alunos e represen-
tantes quanto para a designação de instrutores e 
palestrantes. Além disso, o estabelecimento de par-

Escola de Operações de Paz
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O Legado Intangível

cerias com o mundo acadêmico permitiu a divulga-
ção cada vez maior do CFN. Neste aspecto, destaca-
-se, por exemplo, o projeto “O Brasil em Missões de 
Paz: Inserção Internacional, Equipes Integradas e 
Ação no Haiti”, aprovado em 2008 pelo Ministério 
da Defesa e pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no âmbito do 
Programa de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnoló-
gica em Defesa Nacional (PRÓ-DEFESA). O proje-
to, voltado para as Operações de Paz, contou com a 
participação do Instituto de Relações Internacionais 
(IRel) da Universidade de Brasília (UnB), do Institu-
to de Relações Internacionais (IRI) da PUC-RIO e da 
Marinha do Brasil por meio do Comando-Geral do Cor-
po de Fuzileiros Navais e da Escola de Guerra Naval.

No campo doutrinário, pode-se observar que, 
com a expertise decorrente dessa participação, foi 
possível travar contato mais estreito com as diver-
sas atividades desenvolvidas em uma missão de 
paz, viabilizando a atualização dos manuais da série 
CGCFN, bem como a elaboração e distribuição de 
novos manuais sobre o tema. Além disso, o contí-
nuo aprimoramento, desenvolvimento e dissemina-
ção de novas táticas, técnicas e procedimentos nos 
diversos níveis também foi notório, repercutindo na 
atuação das Operações de Paz e no desenvolvimento 
de várias outras operações e atividades nas quais os 
GptOpFuzNav podem ser empregados.

Os aspectos intangíveis, como o próprio nome 
parece indicar, por serem imateriais, são de difícil 
identificação, contudo, possuem importância fun-
damental para o futuro da Instituição. 

Inicialmente, verifica-se a importância das ativi-
dades de Planejamento Militar Conjunto. A parti-
cipação na MINUSTAH, devido às características 
do ambiente operacional e à própria duração da 
missão, apresentou forte dependência dos meios 
navais para prover o apoio logístico adequado, 
configurando uma situação bem distinta da outra 
experiência enfrentada pelo Brasil em Operações 
de Paz, quando este participou da United Nations 
Angola Verification Mission (UNAVEM), em Ango-
la. Tais fatores foram determinantes para que um for-
te incremento nas atividades de planejamento militar 
conjunto ocorresse desde o nível do Ministério da De-
fesa, passando pelo nível operacional e atingindo o 
nível tático, em nossos GptOpFuzNav, para a condu-
ção de diversas operações nas “ruas do Haiti”. Dessa 

forma, a experiência na MINUSTAH contribuiu para 
consolidar o emprego dos Fuzileiros Navais orga-
nizados em GptOpFuzNav. Distribuída em 2003, a 
publicação CGCFN-1000 – Manual de Organização 
e Emprego de Grupamentos Operativos de Fuzilei-
ros Navais já havia marcado uma nova e acertada 
fase na história do CFN. Tal modelo organizacional, 
baseado em diferentes componentes, proporciona 
flexibilidade e versatilidade ao Comando. Com 
isso, os GptOpFuzNav permanecem em condições 
de cumprir uma multiplicidade de tarefas, poden-
do ser empregados em operações com diferentes 
níveis de uso da força, desde missões humanitárias 
até as de alta intensidade. No caso do Haiti, onde as 
exigências impostas à tropa foram comumente rela-
cionadas a uma rápida evolução do ambiente ope-
racional, o referido modelo mostrou-se ideal, haja 
vista o primordial trabalho desempenhado pelos 
militares do Componente de Apoio de Serviços ao 
Combate (CASC), que além de cumprirem as tarefas 
afetas à manutenção do aquartelamento, tinham um pa-
pel decisivo quando das inúmeras ações de Ajuda Hu-
manitária desenvolvidas pelo GptOpFuzNav-Haiti. 
Com isso, os militares do Componente de Combate 
Terrestre (CCT) viam-se desonerados de preocupa-
ções logísticas, podendo focar nas demais tarefas, 
diretamente relacionadas à construção de um am-
biente seguro e estável. Por fim, torna-se inegável a 
constatação de uma evolução em relação à aproxi-
mação e maior integração entre a Esquadra e a Força 
de Fuzileiros da Esquadra (FFE) que, naturalmente, 
contribuíram para uma maior interoperabilidade 
em outras situações de emprego do Poder Naval. 
Como resultado, constatou-se o estabelecimento de 
uma sólida “rede” de canais técnicos e operacionais 
não encontrada nem mesmo diante da realização de 
exercícios e operações conjuntas.

 No caso do CFN, a missão de paz no Haiti dei-
xa também um importante legado no que se refe-
re ao maior envolvimento e à maior integração do 
Setor de Apoio às atividades do Setor Operativo. 
Destaca-se que uma missão de tal magnitude exi-
giu um forte envolvimento de outros segmentos da 
MB, ultrapassando, em muito, o envolvimento do 
Setor Operativo. Demandas muito específicas exi-
giram não só uma forte atuação do Estado-Maior 
da Armada (EMA), mas também o acionamento de 
outros setores, como o de Pessoal, Saúde, Material, 
Abastecimento, Finanças, Telecomunicações, Assis-
tência Social, Comunicação Social, dentre outros, 
gerando uma apreciável mobilização dos Setores 
do Apoio em prol da atividade fim que, por certo, 
conferiu muitos aprendizados aplicáveis a outras 
operações.



110   O ANFÍBIO • 2017  

A longa atuação em uma missão real tão geogra-
ficamente distante de nossas bases demandou, tam-
bém, um maior domínio sobre as soluções logísticas. 
A manutenção, conforme ocorreu na MINUSTAH, 
de significativo efetivo tão distante de sua base e 
por um período tão longo, por óbvio, exige a ativa-
ção de uma estrutura logística robusta e bem articu-
lada para suprir contínua e tempestivamente todas 
as necessidades enfrentadas. Ao longo deste tempo, 
foi possível perceber o aprimoramento de diferen-
tes estruturas e processos que beneficiaram todas 
as Funções Logísticas necessárias ao bom cumpri-
mento da missão. A título de ilustração, podem 
ser listadas como soluções inovadoras a criação do 
“Paiol Brasil” (que tem a finalidade de ser utilizado 
como “Paiol de Trânsito” para a entrada e saída do 

material empregado em missões no exterior), bem 
como a ativação do Escritório de Ligação de Abas-
tecimento com a Força de Fuzileiros da Esquadra 
(ELAFFE), que possui o propósito de contribuir 
para o aperfeiçoamento dos processos de abasteci-
mento dos Comandos Subordinados ao ComFFE, 
maximizando os principais vetores de serviço lo-
gístico, quais sejam Disponibilidade, Desempenho 
Operacional e Confiabilidade. Além disso, desta-
cam-se: a própria criação de uma Seção de Ope-
rações de Paz (F-70) no ComFFE, para tratar com 
prioridade as demandas surgidas no Haiti; o for-
talecimento do relacionamento com a Força Aérea 
Brasileira (FAB) para coordenação do carregamen-
to dos voos logísticos; o maior conhecimento sobre 
questões aduaneiras, desembaraço alfandegário, 
custos de fretes e seguros; maior conhecimento so-
bre as exigências e protocolos dos mecanismos de 
reembolso estabelecidos pelo Department of Peaceke-
eping Operations (DPKO) da ONU, bem como sobre 
a evolução da sistemática do United Nations Standby 
Arrangement System (UNSAS) pelo United Nations 
Peacekeeping Capability Readiness System (UNPCRS), 
lançado em julho de 2015, que corresponde a um 

Operação no CASC

sistema concebido pela ONU para reduzir o perí-
odo de tempo decisório do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas, decorrente do desencadear de 
uma Operação de Paz e expresso por meio de re-
solução. Com isso, o País contribuinte de tropas é 
submetido a uma inspeção prévia em seus meios 
declarados como disponíveis para a missão.

A missão proporcionou uma maior familiarização 
da tropa com as Operações Militares em Ambiente 
Urbano (OMAU) e com a presença de civis. Conside-
rando a possibilidade real e crescente de emprego em 
ambiente urbano, tal familiarização trouxe importan-
tes benefícios para as Operações Anfíbias, uma vez 
que o processo de ocupação dos litorais indica que as 
Forças Anfíbias terão de estar preparadas para operar 
em um ambiente com tais características. Outro bene-
fício observado foi com relação ao emprego de tropas 
de Fuzileiros Navais em apoio aos Órgãos de Segu-
rança Pública (OSP) em Operações de Garantia da Lei 
e da Ordem (GLO), que tem ocorrido com bastante 
frequência nos últimos tempos.

Operações Militares em Ambiente Urbano

Outro aspecto vital para uma força profissional 
e de pronto emprego como o CFN diz respeito à 
liderança nas subunidades e pequenas frações. Po-
demos, com facilidade, verificar que a atuação na 
MINUSTAH teve papel extremamente relevante 
no fortalecimento de tal liderança, não apenas por 
proporcionar experiência de emprego em opera-
ção real para todos os envolvidos, como também 
pelas especificidades do processo de preparação 
para a missão. O convívio entre Comandantes e 
Subordinados, iniciado logo após a designação 
dos integrantes dos contingentes e intensificado 
no Exercício ADEST-Batalhão de Proteção, além 
de ter forjado equipes durante todo o período de 
preparação, criou as bases para que o exercício da 
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Liderança pudesse ser exercido com o apropria-
do conhecimento mútuo para uma missão com as 
características da MINUSTAH. Ademais, ao longo 
dos seis meses de missão, são enfrentadas situações 
inesperadas, muitas vezes com circunstâncias de 
risco, o que, somadas ao afastamento das respec-
tivas famílias, obrigam Oficiais e Sargentos a exer-
cerem plenamente a Liderança junto a seus subor-
dinados. É importante dizer que a avaliação global 
sobre este tema, que é da mais alta relevância, re-
força a convicção de que neste campo de atuação 
as iniciativas adotadas no âmbito do CFN estão se 
mostrando bastante acertadas.

A MINUSTAH proporcionou também a amplia-
ção do conhecimento operacional sobre ações de 
Ajuda Humanitária e de Socorro a Desastres. Não 
bastasse a ampla gama de conhecimentos adquiri-
dos já mencionados, somam-se ainda os aprendi-
zados obtidos pelo GptOpFuzNav diante de desas-
tres naturais de grandes proporções. Em relação 
a essa questão, podemos destacar a tempestade 
tropical Jeanne, em setembro de 2004, o terremoto 
em janeiro de 2010 e, mais recentemente, o Furacão 
Matthew, em outubro de 2016.

Ganharam também grande impulso as atividades 
voltadas para a Coordenação Civil Militar (CIMIC). 
Não apenas nas ações de Ajuda Humanitária e de 
Socorro a Desastres, mas durante toda a missão fi-
cou evidente a conveniência de poder contar com 
um elemento da organização capaz de promover 
uma dinâmica de coordenação muito mais ágil 
entre os setores e as atividades que apresentavam 
elevado grau de dependência ou de naturezas 
complementares. Na verdade, em um ambiente 
operacional cuja principal característica era a for-
te presença da população civil, onde as Forças 
Adversas ocultavam-se na sociedade, os “atores” 
envolvidos possuíam interesses difusos e, notada-

GptOpFuzNav-Haiti desobstruindo as estradas após o Furacão 
Matthew

mente, os meios de comunicação e imprensa não 
eram coadjuvantes. Dessa forma, foi possível per-
ceber a necessidade de adotar uma estrutura adi-
cional àquela constituição tradicional de Estado-
-Maior e estabelecer formações aptas a conduzir 
as chamadas Operações Civis Militares, reunindo 
profissionais de Comunicação Social, da Assessoria 
Jurídica, representantes de organizações locais, go-
vernamentais ou não, com a finalidade de facilitar 
as operações e em proveito da população civil. 

O reconhecimento internacional do elevado ní-
vel de desempenho do contingente brasileiro (em 
especial do GptOpFuzNav) em Missões de Paz, 
conforme já destacado no início deste artigo, re-
presenta seguramente um dos mais importantes 
legados da nossa participação na MINUSTAH. 
Naturalmente, o período que antecede a missão 
caracteriza-se por um quadro de informações ain-
da incompleto e permeado por diversas incertezas 
em relação à avaliação dos riscos, dos resultados 
que podem ser alcançados e, não menos importante, 
da própria expectativa da comunidade internacio-
nal sobre o desempenho do País após esta iniciativa 
de grande projeção e visibilidade. Nesse sentido, o 
Brasil foi angariando, gradativamente, o respeito e a 
admiração da ONU e de outras Nações pela aplica-
ção de um estilo próprio de condução da missão, ca-
racterizado pelo balanceamento do soft power, sem-
pre que possível, e o enfrentamento forte, direto e 
preciso somente onde e quando necessário. Tal perfil 
operacional construiu um excelente paradigma que, 
por certo, referendou o País para participar de ou-
tras missões.

Outra importante consequência da excelente 
impressão decorrente deste “padrão” operativo do 
Brasil no Haiti foi o surgimento de inúmeros con-
vites para que o País participasse em outras Opera-
ções de Paz. Nesse aspecto, destaca-se o convite re-
cebido pelo Brasil para participar da UNIFIL, desde 
2011, assumindo a importante e inédita responsabi-
lidade de comandar, no Mar Mediterrâneo, a Força 
Tarefa Marítima (FTM). No momento da elaboração 
deste artigo, outros convites para participação em 
novas Operações de Paz estavam em análise nos se-
tores governamentais correspondentes, com desta-
que para (neste momento) a crescente possibilidade 
de participação em uma missão de paz na África, 
muito provavelmente na República Centro Africana. 

Por fim, pode-se constatar o sensível fortaleci-
mento da imagem institucional das Forças Arma-
das no plano nacional e internacional. Atualmente, 
as Forças Armadas destacam-se por possuírem, 
conforme constatado nas pesquisas de opinião re-
centemente divulgadas, o mais elevado nível de 
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credibilidade dentre todas as instituições brasi-
leiras. Seguramente, a qualidade do desempenho 
na MINUSTAH contribui para que patamar tão 
elevado fosse alcançado. Para o CFN, o fortaleci-
mento de tal imagem institucional mostra-se cada 
vez mais relevante, uma vez que a tropa, além de 
profissional, torna-se altamente motivada pelo sau-
dável orgulho de pertencer a uma força de pronto 
emprego e caráter expedicionário, detentora dos 
mais elevados níveis de credibilidade nacional e 
internacional. 

Considerações Finais
O Corpo de Fuzileiros Navais deixa o Haiti com 

o sentimento de missão cumprida. Ao longo de mais 
de 13 anos, o CFN esteve presente naquele país ami-
go, cumprindo com orgulho a missão de proporcio-
nar um ambiente seguro e estável para que o proces-
so político constitucional pudesse ocorrer conforme 
o estabelecido no Mandado do Conselho de Segu-
rança da Organização das Nações Unidas. 

O sucesso alcançado pode ser avaliado pelos ní-
veis de segurança e estabilidade obtidos, represen-
tados, por exemplo, pela própria sequência de pre-
sidentes eleitos democraticamente, que iniciaram e 
concluíram seus respectivos mandatos durante o 
período de duração da missão, fato, até então, iné-
dito na história do Haiti. Para que a missão fosse 
cumprida, nossos Fuzileiros Navais não pouparam 
esforços, atuando em todo o Espectro das Opera-
ções Militares, desde ações robustas, com intenso 

uso da força, até ações humanitárias no socorro às 
vítimas das numerosas tragédias naturais que asso-
laram aquele país ao longo de nossa presença. 

Foram milhares de patrulhas (motorizadas e a pé), 
pontos fortes, check-points, comboios, segurança de 
pessoal e instalações, transporte e distribuição de su-
primentos humanitários, apoio aos diversos processos 
eleitorais e operações militares de grande envergadu-
ra, dentre outras inúmeras tarefas. Assim, ao longo de 
todos esses anos, nossos Fuzileiros Navais alternaram 
momentos nos quais foram obrigados a recorrer ao 
enérgico e intenso uso da força no cumprimento da 
missão com momentos nos quais se emocionaram (e 
mesmo choraram) ao prover ajuda humanitária a uma 
população tão carente e desamparada. 

No momento em que este artigo está sendo 
finalizado, o governo brasileiro avalia a possi-
bilidade de novos engajamentos em missões de 
paz, como a Missão Multidimensional Integra-
da das Nações Unidas para a Estabilização da 
República Centro-Africana (MINUSCA), dentre 
outras, na certeza de que pode contar com um 
Corpo de Fuzileiros Navais à altura dos novos 
desafios. Um CFN que, com o importante lega-
do dos últimos 13 anos, consolida-se, cada vez 
mais, como força estratégica de pronto empre-
go e de caráter expedicionário, sendo a única 
tropa brasileira composta exclusivamente por 
militares profissionais, dos quais, graças à atu-
ação na MINUSTAH, uma parcela significativa 
possui experiência de emprego em operação 
real no exterior.
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