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O EMPREGO DO ESQUADRÃO DE FUZILEIROS MECANIZADO DE FORÇA DE
PAZ EM APOIO ÀS VÍTIMAS DO FURACÃO MATTHEW NO HAITI:

CONTRIBUIÇÕES PARA A TROPA MECANIZADA

Ricardo Spader*
Matheus Pacheco do Nascimento**

Resumo
Em outubro de 2016, o furacão Matthew atingiu a região sul do Haiti, resultando na segunda maior
catástrofe natural vivida pela tropa brasileira em Operações de Pacificação (Op Pac) na Missão das
Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH). Em resposta à catástrofe natural, foram
enviados mais de 570 militares do Contingente Militar Brasileiro para as principais áreas afetadas
pelo  furacão,  com a finalidade de garantir  as  atividades de ajuda humanitária  inseridas em um
ambiente interagências. Diante disso, o Esquadrão de Fuzileiros Mecanizado (Esqd Fuz Mec F Paz)
se tornou uma fração indispensável para o sucesso das operações em função da sua composição
de meios distinta de qualquer tropa de Cavalaria do Exército. Concebido para atuar como força de
choque  do  Batalhão  Brasileiro  de  Força  de  Paz  (BRABAT),  participou  ativamente  no  apoio  às
vítimas  do  furacão,  atuando  em todas  as  áreas  de  responsabilidade  da tropa  brasileira.  Neste
sentido, o presente trabalho tem por finalidade reunir os ensinamentos e experiências vivenciadas
pelos militares que participaram do emprego das tropas de Cavalaria Mecanizada que compuseram
as  diversas  ações  militares  no  sul  do  país,  concluindo  sobre  sua  possível  contribuição  para  o
conhecimento acerca das Op Pac envolvendo calamidades de grandes proporções provocadas pela
natureza com o emprego da Cavalaria. Foram realizados pesquisa bibliográfica, três questionários
distintos e quatro entrevistas. Os resultados indicam que a participação do Esqd Fuz Mec F Paz
contribuiu para a evolução do adestramento das tropas mecanizada, da capacitação profissional e
da liderança de seus comandantes de frações.

Palavras-chave: Operações de Pacificação. Desastres naturais. Estabilização do Haiti. Esqd Fuz
Mec F Paz. MINUSTAH. 24º Contingente Brasileiro. Furacão Matthew.

Resumen
En octubre  de 2016,  el  huracán Matthew alcanzó la región  sur de Haití,  resultando la segunda
mayor catástrofe natural vivida por la tropa brasileña en Operaciones de Pacificación (Op Pac) en la
Misión  de las  Naciones  Unidas  para la  Estabilización  de Haití  (MINUSTAH).  En respuesta  a la
catástrofe natural,  fueron enviados más de 570 militares del  Contingente Militar  Brasileño a las
principales áreas afectadas por el huracán, con la finalidad de garantizar las actividades de ayuda
humanitaria insertas en un ambiente de interagencia. El Escuadrón de Fusileros Mecanizados (Esc
Fus Mec F Paz) se constituyó en una fracción indispensable para el éxito de las operaciones en
función  de  su  composición  de  medios  distinta  de  cualquier  tropa  de  Caballería  del  Ejército.
Concebido para actuar como fuerza de choque del Batallón Brasileño de Fuerza de Paz (BRABAT),
participó  activamente  en el  apoyo a las  víctimas  del  huracán,  actuando en todas  las  áreas  de
responsabilidad de la tropa brasileña. En este sentido, el presente trabajo tiene por finalidad reunir
las enseñanzas y experiencias vividas por los militares que participaron del empleo de las tropas de
Caballería  Mecanizada  que  integraron  las  diversas  acciones  militares  en  el  sur  del  país,
concluyendo sobre  su posible  contribución  al  conocimiento  acerca  de  las  Op Pac  involucrando
calamidades de grandes proporciones provocadas por la naturaleza con el empleo de la Caballería.
Se realizaron investigaciones bibliográficas,  tres cuestionarios  distintos  y cuatro entrevistas.  Los
resultados  indican  que  la  participación  del  Esc  Fus  Mec  F  Paz  contribuyó  a  la  evolución  del
adiestramiento de las tropas mecanizadas, en la capacitación profesional y en el liderazgo de sus
comandantes de fracciones.

Palabras-clave: Operaciones de Pacificación. Desastres naturales. Estabilización de Haití. Esc Fus
Mec F Paz. MINUSTAH. 24º Contingente Brasileño. Huracán Matthew.

___________________________

* Capitão da Arma de Cavalaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN) em 2008. 



** Capitão da Arma de Cavalaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN) em 2005. Pós-graduado em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais (AMAN) em 2014.

1 INTRODUÇÃO

A realidade do emprego da Força Terrestre (F Ter) em operações no amplo

espectro dos conflitos, concomitantemente com a atual tendência mundial, ocorre

dentro de um contexto conjunto ou conjunto-combinado entre os vetores militares e

civis e, na quase totalidade, no ambiente interagências (BRASIL, 2014). 

Inserido no quadro de Operações  de  Pacificação (Op Pac),  nas quais  o

Brasil é partícipe desde 1947 (BRASIL, 2016), o emprego da F Ter no exterior sob

a égide da Organização das Nações Unidas (ONU) resulta de operações militares

visando  à  defesa  dos  interesses  nacionais,  por  meio  de  uma  combinação  de

atitudes coercitivas limitadas e de atitudes construtivas (BRASIL, 2015).

Nesse âmbito, destaca-se a Missão das Nações Unidas para Estabilização

do  Haiti  (MINUSTAH,  sigla  derivada  de  Mission  des  Nations  Unies  pour  la

Stabilisation en Haïti), na qual o Brasil lidera as forças militares desde 2004, por

contar com o maior contingente de tropas em campo e chefiar missões nas áreas

mais  sensíveis  e  estratégicas  (ARRUDA,  2009). A contribuição  do  componente

militar para a pacificação do país anfitrião em todas as suas fases, juntamente com

os  órgãos  de  segurança  locais,  organizações  não  governamentais,  empresas

(públicas e privadas) e outras agências em presença, pode ser operacionalizada

com a execução de diversas atividades e tarefas, dentre as quais se ressaltam o

apoio às vítimas de desastres naturais e a ajuda humanitária (BRASIL, 2015).

Diante  dessa  ótica,  duas  são  as  catástrofes  naturais  que  mais  se

sobressaem ao longo das operações no ambiente operacional haitiano: o terremoto

na capital haitiana, em janeiro 2010 (PINHEIRO, 2011), e a passagem do furacão

Matthew pela costa haitiana, em outubro de 2016 (BRASIL, 2016). 

Uma  das  peças  de  manobra  empregada  nessas  catástrofes  pelo

componente militar brasileiro, visando à execução de atividades e tarefas mínimas

essenciais para a população, foi o Batalhão Brasileiro de Força de Paz (BRABAT,

sigla derivada de Brazilian Battalion), por meio de suas tropas valor Subunidade de

Infantaria e Cavalaria (SOUZA, 2015; BRASIL, 2016). 

Neste  contexto,  após  a  experiência  do  terremoto  vivenciada  pelo  11º

Contingente Brasileiro (CONTBRAS) há seis anos em Porto Príncipe, capital do

Haiti e sede do BRABAT, o Esquadrão de Fuzileiros Mecanizado de Força de Paz

(Esqd Fuz Mec F Paz), SU de Cavalaria orgânica do BRABAT do 24º CONTBRAS,



operou em regiões distantes da capital haitiana (cerca de 250 km de distância da

sede), deslocando meios e efetivos para atuarem em várias frentes em um novo

ambiente  operacional,  caracterizado  pela  devastação  causada  pelo  furacão

Matthew (BRASIL, 2016).

Por conseguinte, após as ações da tropa mecanizada do 24º CONTBRAS no

desastre  de  2016,  podem  ter  surgidos  novos  conhecimentos  e  ensinamentos,

podendo contribuir  para um crescente  e contínuo processo de aperfeiçoamento

doutrinário, de adestramento e de emprego das tropas de Cavalaria Mecanizada.

1.1 PROBLEMA

O  combate  moderno  vem  evidenciando  cada  vez  mais  a  situação  do

emprego de forças militares em ambiente  interagências no amplo espectro  dos

conflitos,  apresentando  novas  demandas  legais  e  morais  que  recaem  sob  os

comandantes  em  todos  os  níveis.  Consequentemente,  somente  os  ganhos

auferidos pelas Operações Ofensivas e Defensivas demonstram ser insuficientes

para assegurar o êxito  das operações e atingir  o  Estado Final  Desejado (EFD)

(BRASIL, 2015).

Em paralelo,  o atual  Conceito  Operativo do Exército exige que as forças

terrestres se adaptem para atender às necessidades específicas das operações

terrestres  como  parte  de  uma  força  conjunta  submetida  a  qualquer  ambiente

operacional, concretizado pelo amplo emprego da F Ter em Op Pac  sob a égide

da ONU no Haiti (BRASIL, 2014).

Nesse  sentido,  a  fim  de  operacionalizar  parte  da  contribuição  militar

realizada pelo Exército Brasileiro (EB) para a pacificação do Haiti no que se refere

a tarefas específicas de apoio a vítimas de desastres no nível tático, são atribuídas

missões ao Esqd Fuz Mec F Paz que, por muitas vezes, não estão discriminadas

nos manuais doutrinários, exigindo flexibilidade e adaptação dos fundamentos de

emprego e dos seus meios para cooperar com a obtenção do EFD das operações.

Sendo assim, quais foram as lições aprendidas que podem contribuir para

mudanças na forma de emprego da tropa mecanizada em Op Pac nos desafios

modernos, fruto das experiências vivenciadas na catástrofe causada pelo furacão

Matthew na costa haitiana?

1.2 OBJETIVOS 

A fim de analisar o emprego do Esquadrão de Cavalaria Mecanizado nas

Operações Militares advindas do desastre natural provocado pelo furacão Matthew



no Haiti  em outubro de 2016,  o  presente trabalho tem por  finalidade reunir  os

ensinamentos  e  experiências  vivenciadas  pelos  militares  que  integraram  ou

participaram das  ações  de  emprego  das  tropas  de  Cavalaria  Mecanizada  que

compuseram as  diversas  ações  militares  no sul  do país,  concluindo sobre  sua

possível  contribuição  para  o  conhecimento  acerca  das  Op  Pac  envolvendo

calamidades de grandes proporções provocadas pela natureza com o emprego de

tropas mecanizadas.

Com a finalidade de cumprir o objetivo geral da presente pesquisa, foram

levantados os seguintes objetivos específicos abaixo relacionados, que viabilizarão

o entendimento claro do pressuposto no presente estudo:

a) Citar a organização do Esqd Fuz Mec F Paz no 24º CONTBRAS.

b)  Apresentar  dados  sobre  a  experiência  dos  militares  que  exerceram

funções de comando de pequenas frações, tais como comandante de pelotão (Cmt

Pel), adjunto de pelotão (Adj Pel) e comandante de grupo de combate (Cmt GC),

dentro do Esqd Fuz Mec F Paz nas operações de ajuda humanitária e apoio às

vítimas do desastre provocado pelo furacão Matthew.

c) Analisar os dados da experiência dos militares que exerceram funções de

comando de pequenas frações supracitadas sob os critérios julgados importantes

pelos Oficiais de Operações (Of Op) das Unidades de Cavalaria e Infantaria que

contribuíram  com  material  e  efetivo,  apontando  possíveis  contribuições  para  a

instrução militar (IM) da tropa de Cavalaria Mecanizada.

d)  Apresentar  uma  análise  das  informações  sobre  a  organização  e  o

emprego  do  Esqd  Fuz  Mec  F  Paz  coletadas  do  comandante  (Cmt)  e

subcomandante (S Cmt) do Esqd F Mec F Paz do 24º CONTBRAS.

e) Estudar se a atuação do Esqd Fuz Mec F Paz nas Operações Militares

em apoio às vítimas de desastres naturais inseridas na MINUSTAH contribuiu para

alcançar  o  EFD  devido  a  utilização  de  seus  meios  nas  operações  militares

relacionando  os  possíveis  procedimentos  do  emprego  que  possam  ser

aproveitados nos diversos tipos de operações no amplo espectro dos conflitos.

f) Estudar os ensinamentos advindos do emprego da tropa de Cavalaria do

EB nas Operações Militares em apoio às vítimas de desastres naturais.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Em face às Op Pac em curso no Ambiente Operacional Haitiano desde o

final  do  1º  semestre  de  2004,  as  tropas  brasileiras  puderam  se  deparar  com

inúmeras situações de combate aproximado, das quais neutralizaram movimentos,



forças  oponentes  ou  potenciais  adversários,  contribuindo,  assim,  para  o

aprimoramento  de  diversos  ensinamentos,  aperfeiçoamentos  de  doutrinas  e

adaptações de meios de combate por meio  das experiências vividas e estudos

científicos realizados (CRESCÊNCIO JÚNIOR, 2013).

Sob  outra  perspectiva,  o  emprego  militar  no  Haiti  é  retratado  por  duas

situações incomuns em que o CONTBRAS realizou tarefas de apoio às vítimas de

desastres naturais e ajuda humanitária de emergência em território estrangeiro: em

2010,  com  o  terremoto  em  Porto  Príncipe;  e  em  2016,  com  a  passagem

devastadora do furacão Matthew na costa sul haitiana. (BRASIL, 2016).

Em relação ao trágico episódio de outubro de 2016, o ambiente operacional

haitiano  pode  ter  exigido  adaptações  diferentes  da  doutrina  convencional,  bem

como da dotação de seus meios, criando uma oportunidade ímpar para o estudo do

planejamento do emprego das tropas de Cavalaria em Op Pac. Frutos disso, as

experiências  vivenciadas  pelos  comandantes  em  todos  os  níveis  da  tropa  de

Cavalaria estão presentes nas memórias e anotações dos Tenentes e Sargentos,

comandantes das pequenas frações, e dos Capitães, Cmt e S Cmt de Esqd Fuz F

Paz, todos do 24º CONTBRAS.

Contudo, pode ser que essas experiências sejam transmitidas em conversas

informais  ou  em  algumas  instruções  nos  corpos  de  tropa,  sendo  escassa  a

documentação das mesmas.  As ações de emprego de tropas de Cavalaria  em

apoio às vítimas de desastres naturais e em ajuda humanitária também é uma

realidade em algumas regiões do território nacional, fato que reforça a necessidade

de se documentar as boas práticas evidenciadas nas pequenas frações do Esqd

Fuz Mec F Paz, evitando que valiosos ensinamentos se percam e permitindo uma

grande capilaridade  desse tema nas  escolas  de formação e nas  Organizações

Militares Operacionais da F Ter (Brasil, 2014). Portanto, o registro da participação

da F Ter nas recentes ações no Haiti é fundamental, pois materializa um momento

em que se contribuiu para que o EFD fosse alcançado, apresentando-se como uma

oportunidade  de  difusão  da  capacidade  de  emprego  dos  meios  disponíveis  e,

principalmente, expor a capacidade de adaptação e criatividade de seus Oficiais e

Praças perante os desafios que o ambiente operacional lhes submete.

Militares que compuseram o 24º CONTBRAS podem possuir um excepcional

acervo de conhecimentos, podendo contribuir para a síntese de ensinamentos com

o objetivo de proporcionar crescente e contínuo processo de aperfeiçoamento do

adestramento e do emprego do componente militar em Op Pac no nível tático. O

levantamento das experiências adquiridas também servirá para reflexões quanto à



viabilidade do emprego dos meios em outras operações em situações de desastre

natural.

O  presente  trabalho  pretende  ampliar  o  registro  histórico  sobre  a

participação do CONTBRAS em Op Pac sob a égide de Organismos Internacionais

e, em particular, sobre o emprego do Esqd Fuz Mec F Paz nas operações de apoio

às  vítimas  do  furacão  Matthew,  podendo  servir  de  subsídio  para  os  futuros

integrantes  das  diversas  tropas  em ambientes  com dimensões semelhantes.  O

referido estudo pretende ainda, apresentar lições aprendidas e a disseminação de

boas práticas pelos Esqd Fuz Mec F Paz,  contribuindo para a melhoria da IM,

adestramento  e  emprego  da  tropa  blindada.   A  pesquisa  poderá  servir  de

embasamento teórico aos futuros estudos nesse campo de pesquisa.

Assim, a relevância desse trabalho está no seu valor histórico, técnico e de

procedimentos táticos, fruto das experiências das tropas de Cavalaria, no contexto

de apoio às vítimas de calamidade de grande vulto provocada pela natureza, em

operações em território estrangeiro conduzidas sob a égide da ONU.

2 METODOLOGIA

Para coletar dados que permitissem formular uma solução para o problema,

delineamento da presente pesquisa abrangeu revisão teórica do assunto, através

da consulta bibliográfica a trabalhos científicos (artigos, trabalhos de conclusão de

curso e dissertações), publicações em periódicos e revistas a qual prosseguiu até a

fase de análise dos dados coletados neste processo (discussão de resultados). Em

paralelo à revisão bibliográfica, foram realizados questionários e entrevistas junto

aos militares que participaram da missão da Paz dos 24º ou 25º CONTBRAS no

Haiti, como comandantes de pequenas frações do Esqd Fuz Mec F Paz (Cmt Pel,

Adj Pel e Cmt GC), Oficiais responsáveis pelo emprego do Esqd Fuz Mec F Paz

(Cmt/SCmt) e Of Op das OM de Cavalaria e Infantaria que enviaram militares para

a missão integrando o Esqd Fuz Mec F Paz no 24º CONTBRAS.

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente,

os  conceitos  de  pesquisa  qualitativa,  por  meio  de  um  estudo  de  caso  com

delineamento experimental valendo-se do método de indução.

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade  exploratória, tendo

em vista a escassez sobre o assunto na literatura, o que exigiu uma familiarização

inicial, materializada pelas entrevistas exploratórias e seguida de questionário para



uma amostra com vivência profissional que protagonizaram o emprego da tropa de

Cavalaria Mecanizada em 2016, no Haiti.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Por meio da definição de termos e conceitos e estruturação de um modelo

teórico de análise que viabilizou a solução do problema de pesquisa, houve o início

do delineamento da pesquisa,  sendo baseada em uma revisão da literatura  do

período de mar/2007 a out/2016. Essa delimitação baseou-se na necessidade de

verificar informações disponíveis sobre a participação do Esqd Fuz Mec F Paz em

solo haitiano e as diversas contribuições que as Op Pac trouxeram para a tropa

mecanizada.

O limite anterior foi determinado almejando incluir análises disponíveis sobre

a o planejamento e características do emprego da tropa mecanizada no Haiti e,

também, abranger os ensinamentos colhidos do grande terremoto do ano de 2010.

Por meio de buscas em artigos científicos das bases de dados do Google

Acadêmico e do SciELO, em monografias do Sistema de Monografias e Teses do

Exército Brasileiro, em periódicos, livros, arquivos, relatórios e revistas nacionais e

internacionais de assuntos militares e no Centro Conjunto de Operações de Paz do

Brasil,  foram utilizadas as palavras-chave Operações  de  Pacificação,  desastres

naturais,  estabilização  do  Haiti,  Esquadrão  de  Fuzileiros  Mecanizado,  tropa

mecanizada,  MINUSTAH,  24º  CONTBRAS  e  Furacão  Matthew,  sendo

selecionados apenas os artigos em inglês e português. As fontes de busca foram

complementadas pela coleta de manuais de campanha do EB referentes ao tema. 

Quanto  ao  tipo  de  operação  militar,  a  revisão  de  literatura  limitou-se  às

operações de apoio a vítimas de desastre natural inseridas em Op Pac do Haiti.   

a. Critério de inclusão:

- estudos publicados em inglês e português relacionados ao emprego de

tropas mecanizadas em operações em solo haitiano;

- estudos publicados a partir do ano de 2007;

- estudos qualitativos que descrevem experiências das Nações Unidas em

Op Pac;

- artigos relativos à participação brasileira na MINUSTAH; e

- estudos e matérias jornalísticas relativos ao emprego da tropa do EB em

operações de apoio às vitimas de desastres naturais.

b. Critério de exclusão:

- estudos com desenho de pesquisa pouco definido e explicitado; 



- estudos que reutilizam dados obtidos em trabalhos anteriores; e

- estudos publicados antes de 2007.

2.2 COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios:

entrevista exploratória e questionário.

 2.2.1 Entrevistas

Com  a  finalidade  de  complementar  todo  o  rol  de  ensinamentos  e

experiências vivenciadas pelos militares que integraram ou participaram das ações

de  emprego  nos  24º  ou  25º  CONTBRAS,  foram  realizadas  quatro  entrevistas

exploratórias com os seguintes especialistas, em ordem cronológica de execução:

Nome Justificativa
CARLOS EURICO ALENCASTRO

TEIXEIRA BRANDÃO - Cap EB
Experiência como Cmt do Esqd Fuz Mec F Paz

no BRABAT 24 
WILLIAM CORREIA VILLAÇA MENEZES - 

Cap EB
Experiência como S Cmt do Esqd Fuz Mec F

Paz no BRABAT 24 e Of Op do 3º Esqd C Mec 
MARCOS VINÍCIUS CASTILHO

MAGALHÃES - 1º Ten EB
Experiência como Cmt Pel Fuz Mec F Paz no

BRABAT 24
HEITOR FERREIRA GUEDES OLIVEIRA -

1º Ten EB
Experiência como Cmt Pel Fuz Mec F Paz no

BRABAT 25
Quadro 1 – Quadro de Especialistas entrevistados
Fonte: O autor

2.2.2 Questionário

Para o levantamento das contribuições advindas da MINUSTAH para a tropa

mecanizada  brasileira  e  dos  ensinamentos  e  experiências  apontadas  pelos

militares  que  compuseram  a  missão  de  paz  no  Haiti  no  24º  CONTBRAS,  foi

alcançado um primeiro grupo, o Grupo “A”, composto de 13 militares, entre oficiais

(3) e sargentos (10), que exerceram funções de comando de pequenas frações no

Esqd Fuz Mec F Paz no BRABAT 24, em outubro de 2016.

Apesar da especificidade apresentada, os critérios de inclusão do primeiro

grupo foram os seguintes:

- ser voluntário para participar do presente estudo; e

- ter exercido funções de comando de tropa como Cmt Pel, Adj Pel e Cmt

GC no Esqd Fuz Mec F Paz durante as operações militares em apoio às vítimas do

furacão Matthew no Haiti. 



Para  reunir  informações  que  contemplassem  possíveis  aportes  para  a

presente pesquisa,  com o objetivo  de comparar  as informações das individuais

vivenciadas e ratificar e contribuições para a tropa mecanizada, foi selecionado um

segundo grupo, o  Grupo “B”,  composto pelo universo dos Of Op (S3) das OM

operacionais  de  Cavalaria  e  de  Infantaria  que  contribuíram  com  efetivos  para

mobiliar o Esqd Fuz Mec F Paz no 24º CONTBRAS. Esses dados permitiram traçar

um perfil  de desempenho dos militares que integraram o Esqd Fuz Mec F Paz,

abordando  também  as  contribuições  para  as  respectivas  OM  em  relação  ao

emprego e melhoria da IM da tropa.

Como critérios de inclusão do segundo grupo, que foi constituído de três

colaboradores, os militares atenderam aos seguintes requisitos:

- foram voluntários para participar do presente estudo; 

- exerceram a função de S3 em OM da Arma de Cavalaria ou Infantaria; e

-  serviram em OM operacionais  da  arma de  Cavalaria  ou  Infantaria  que

enviaram tropa para o Haiti no 24º CONTBRAS.

Tendo em vista que o foco da presente pesquisa é o emprego do Esqd Fuz

Mec F Paz, se fez necessário coletar informações de um terceiro grupo, o Grupo

“C”, composto dos antigos Cmt e S Cmt do Esqd Fuz Mec F Paz no BRABAT 24,

com o  objetivo  de  traçar  as características do emprego  dessa  tropa  durante  a

catástrofe  de  2016.  Dentro  desse  universo,  foi  possível  alcançar  os  dois

colaboradores.

Como  critérios  de  inclusão  da  amostra,  esses  militares  atenderam  os

seguintes requisitos: 

- serem voluntários para participar do presente estudo; e

- ter participado das ações do Esqd Fuz Mec F Paz nas operações em apoio

às vítimas do furacão Matthew.

Os questionários foram elaborados com perguntas mistas, tendo em vista a

pouca disponibilidade de fontes de consulta.  Tal  fato  contemplou o objetivo  de

obtenção de respostas completas, fruto da riqueza profissional dos colaboradores,

permitindo a obtenção de experiências importantes. Observou-se que a análise da

parte  fechada da pergunta já  permitiu  o  levantamento de dados necessários  à

execução das análises,  já a parte aberta forneceu detalhes que valorizaram os

resultados obtidos. 

Por se tratar de uma pesquisa de campo baseada em experiências e pontos

de vista de militares que fizeram parte da história da atuação do Esqd Fuz Mec F

Paz  no  24º  CONTBRAS,  a  análise  das  respostas  exigiu  critérios  críticos  com



relação ao conteúdo das informações, evitando a nostalgia com relação a essa

experiência profissional, podendo vir a contaminar a pesquisa.

Com  a  finalidade  de  elaborar  os  instrumentos  de  coleta  de  dados  da

presente pesquisa, foi concebido, inicialmente, um pré-teste, onde foram elencadas

questões relativas ao emprego do Esqd Fuz Mec F Paz a oito capitães-alunos da

Escola  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais  (EsAO)  que  estiveram  no  Haiti  e

trabalharam  com  o  Esqd  Fuz  Mec  F  Paz,  respondendo  questões  quanto  ao

emprego dessa fração, expondo suas experiências e impressões particulares.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os conhecimentos reunidos no presente estudo permitiram concluir que a

missão de paz no Haiti contribuiu e ainda vem contribuindo para o aprimoramento

do emprego da tropa mecanizada para a doutrina convencional em Operações de

Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) no Amplo Espectro dos Conflitos. Sendo

possível analisar os ensinamentos e experiências vivenciadas pelos militares que

integram ou participaram das ações de emprego do Esqd Fuz Mec F Paz nos 24º

ou  25º  CONTBRAS,  foi  possível  juntar  um  rol  de  conhecimentos  que  podem

contribuir para a evolução do emprego da Cavalaria.

Acerca  da  dimensão emprego  da  força,  foram obtidos  resultados  com a

aplicação de perguntas ao Grupo “A” relativas ao uso de armamento menos que

letal com munição de borracha, de granadas de luz e som ou lacrimogêneas, da

dissuasão para solucionar crises e da força letal, conforme demonstra a Tabela 1.

TABELA 1: Emprego da força pelo pelos Cmt pequenas frações

  Quantidade

Tipo de
Força

Nenhuma
Até 10
vezes

De 10 a 20
vezes

Mais de 20
vezes

Total

Valor
absolut

o
%

Valor
Absolut

o
%

Valor
absolut

o
%

Valor
absolut

o
%

Valor
absolut

o
%

Utilização de Cal
.12 munição de

borracha
6 46% 7

54
%

0
0
%

0
0
%

13
100
%

Utilização de
granada de luz e

som ou gás
lacrimogêneo

6 46% 7
54
%

0
0
%

0
0
%

13
100
%

Uso da
Dissuasão

0 0% 11
84
%

1
7
%

1
7
%

13
100
%



Emprego da
força letal

13
100
%

0 0% 0
0
%

0
0
%

13
100
%

Fonte: O autor.

Analisando os dados desse item, percebe-se que o uso da dissuasão para

controlar crises, que caracteriza o primeiro nível de força a ser utilizado por tropas

em operações de paz, foi empregado por todas as pequenas frações nas quais os

militares  puderam  exercer  a  função  de  comando.  O  escalonamento  e  a

proporcionalidade do uso da força empregada em situações de crise, coerente com

as Regras de Engajamento (Rules Of Engagement -  ROE) da MINUSTAH, são

evidenciados pelo decréscimo dos valores relativos ao uso do armamento Cal .12

de borracha e da granada de luz e som, os quais foram empregados por 54% da

amostra.

 Complementando as informações da Tabela 1, foi questionado ao Grupo “C”

da amostra a respeito dos procedimentos e condições da utilização da força e os

efeitos colaterais sofridos pela tropa, de onde foram obtidas as respostas abaixo e

que, posteriormente, foram confirmadas por meio de entrevista.

TABELA 2: Considerações dos antigos Cmt e S Cmt do Esqd Fuz Mec F Paz do 24 CONTBRAS
sobre o uso da força

Procedimentos

Grupos

Considerações sobre o uso da força

AMOSTRA C

1) O  Esqd  agia  seguindo  sempre  as  ROE,  empregando  o  uso
progressivo da força. Não precisamos usar a força letal nenhuma vez.
2) O  uso  do  gás  lacrimogêneo  e  dos  tiros  de  borracha  foram
suficientes  para contornar todas as situações, segundo as ROE da
ONU.
3) O uso da força para autodefesa ou de outrem vinha em primeiro
lugar. Os principais incidentes, que eram as tentativas de saques em
comboios  e  na  distribuição  de  alimentos,  eram  evitados  com  a
munição menos que letal.  Assim,  se preservava também a vida da
população  haitiana.  Infelizmente,  dois  militares  se  feriram  sem
gravidade  em  tentativas  de  saque  de  material  escoltado.  A  tropa
seguiu fielmente o escalonamento do uso da força.
4) Desde o início da missão, foi determinado a cada pelotão que cada
CG portasse duas espingarda Cal . 12, aumentando, dessa forma, a
segurança dos seus integrantes devido a maior probabilidade do uso
da força menos que letal. Foi uma medida essencial para o sucesso
das operações.

Fonte: O autor

De acordo com a tabela 2,  a  inexistência do uso da força letal  traduz a

percepção  da  consciência  situacional  vivenciado  pelos  militares,  o  grau  de

adestramento da tropa e a constante preocupação dos responsáveis pelo preparo e

emprego do Esqd Fuz Mec F Paz quanto rígido emprego desse meio durante as



ações de apoio às vítimas do furacão Matthew. É possível constatar, também, que

as operações em um contexto de desastre natural demonstram risco para a tropa,

justificando o uso da força menos que letal, segundo as orientações das Nações

Unidas.

Em  relação  ao  emprego  do  Esqd  Fuz  Mec  F  Paz  em  Op  Pac,  foram

direcionados questionamentos para os Grupos “A” e “C”, onde constatou-se sobre

as principais missões realizadas, a organização e o valor da tropa empregada. De

forma geral, pode-se inferir que as missões apontadas pelo gráfico 1, ratificadas

pelos apontamentos feitos pelo Grupo C e pelas entrevistas realizadas, estão de

acordo com o apresentado na literatura, conforme Peixoto (2009) e Santos (2007),

onde afirma-se que o Esqd Fuz Mec F Paz constitui a reserva do BRABAT, sendo

empregado na condição de força de ação rápida do componente militar, atuando de

forma combinada  com elementos  de outra  natureza,  mesmo em operações  de

grande envergadura. 

GRÁFICO 1 – Missões realizadas, em quantidade de respostas, pelos Cmt de pequenas frações –
Grupo A. 

Fonte: O autor

Para  as  diversas  missões  acima  descritas,  de  semelhante  modo  à

organização  descrita  por  Crescêncio  Júnior  (2013),  o  Esqd  Fuz  Mec  F  Paz

deslocou-se para a área afetada pelo furacão Matthew com aproximadamente 88%



do seu efetivo total (115/131 militares), organizado em três pelotões e uma seção

de comando.  Cada pelotão possuía  26 militares distribuídos em uma seção de

comando e três GC, denominados também de Grupos Operacionais (GO),  com

efetivo de oito militares por GC/GO (Figura 1). Portanto, pode-se inferir que o Esqd

Fuz  Mec  F  Paz  foi  empregado  em  pronta-resposta  à  situação  de  calamidade

provocado por desastre natural inesperado, constituindo uma tropa adequada para

uma missão de paz com características semelhantes à MINUSTAH. Assim sendo,

contribuiu de forma significante para garantir o ambiente seguro e estável na área

de operações e, por consequência, atingir o EFD das operações.  

                            

Figura 1: Organograma do Pel Fuz Mec F Paz
Fonte: CRESCÊNCIO JÚNIOR, 2013

Todavia,  os meios blindados se mostraram limitados quando o Esqd Fuz

Mec F Paz foi empregado nas cidades haitianas distantes cerca de 250 km da

capital. Nos questionamentos realizados nos grupos “A” e “C” sobre os tipos de

viaturas (Vtr) utilizadas nas áreas afetadas pelo furacão no sul do país, 100% da

amostra afirmou que foi empregada somente a Vtr Agrale Marruá, restringindo o

emprego  do  URUTU  somente  na  capital  haitiana.  As  entrevistas  realizadas

corroboram a ausência de emprego dos blindados, onde se relatou que o espaço

para a manobra em um ambiente de catástrofe natural e toda a cauda logística

necessária para o emprego do URUTU a grandes distâncias da sede do BRABAT

foram dadas como as principais causas limitadoras para o emprego dos blindados. 

Outro item procurou investigar a competência do Esqd Fuz Mec F Paz em

atuar  em situações de catástrofes  naturais.  Conforme a  percepção  da amostra

representada no gráfico 1, as principais missões realizadas pela tropa na costa sul

haitiana  vai  ao  encontro  com o  plano  de  adestramento  previsto  na  Diretriz  de

Preparação  Específica  da  Tropa  em  Missão  de  Paz  (BRASIL,  2014;  BRASIL,

2016), ressaltando-se o emprego do Esqd nas missões de Escolta de Comboio,



Segurança na Distribuição de Alimentos e de Materiais e Segurança de Estruturas

Estratégicas. Entretanto, observou-se, por meio das entrevistas, a necessidade de

uma reciclagem em adestramento em marchas motorizadas para os motoristas,

pois  a  falta  de  experiência  neste  tipo  de  operação  ocasionou  problemas  no

deslocamento da tropa em grandes distâncias. 

Mais um importante fator ressaltado foi o adestramento tardio de respostas

imediatas para uma inesperada catástrofe natural na área de responsabilidade do

BRABAT,  comprometendo  em  parte  a  operacionalidade  da  tropa  ante  a  esta

situação. Conforme entrevistas realizadas com militares dos 24º e 25º CONTBRAS,

somente após a chegada da tropa no Haiti foram realizadas as técnicas de ação

imediatas e a padronização de procedimentos específicos em caso de desastre

provocado  pela  natureza,  apesar  de  tais  instruções  constarem  na  Relação  de

Assuntos da Instrução Individual do BRABAT (BRASIL, 2014; BRASIL, 2016), com

previsão de serem ministradas para a tropa ainda no Brasil. 

Em relação ao aprestamento coletivo e individual da tropa, em um universo

de 15 militares,  os quais foram interrogados sobre as principais deficiências da

tropa,  foi  apontado  algum  revés  em  termos  de  prontidão  logística,  conforme

ilustrado no gráfico 2. Destaca-se a dificuldade de abastecimento de água e ração,

principalmente no início da missão (73% da amostra). As entrevistas confirmam

que a disponibilidade de ração operacional e de água potável foi fator negativo na

pronta-resposta do Esqd como um todo. 

A grande dificuldade de material de intendência no início da missão também

foi apontada pela tropa. De acordo com o gráfico 2, cerca de 87% dos militares

questionados indicaram a falta de estrutura de acampamento na área de operações

(barracas, leitos, geradores, etc.).

  



GRÁFICO 2 – Avaliação da amostras, em quantidade de respostas, sobre as principais carências
dos diversos tipos de classes de suprimento – Grupo A e C. 

Fonte: O autor.

O limitado meio de comunicação disponível, principalmente para os Cmt GC,

impossibilitou, por vezes, o rápido processamento das informações. A necessidade

de rádio portátil  de médio e longo alcance e a aquisição de telefones celulares

foram ressaltados por 60% dos militares questionados, conforme esboça o gráfico

2. 

Foi evidenciada, também, por 80% da amostra, uma grande necessidade de

munição menos que letal e gás lacrimogênio, segundo o exposto no gráfico 2. Este

fato pode ter relação com o aumento do consumo de armamento e munição menos

que letal durante o emprego da tropa. Outro fator que coopera com este dado é o

incremento de uma espingarda Cal . 12 a mais por GC/GO. Consoante com as

entrevistas descritas na tabela 2, foi determinado pelo Comando do Esqd para que

dois  militares  de  cada  CG/CO  portassem armamento  Cal  .  12  durante  toda  a

missão. 

Sob a ótica do adestramento dos militares em operações de GLO, foram

direcionadas perguntas ao grupo “B” relativas à mudança na IM nas Unidades de

Cavalaria e Infantaria com relação aos ensinamentos colhidos com a atuação da

tropa  na  catástrofe  provocada  pelo  furacão  Matthew.  Há  um  consenso  nas

respostas dos S3 sobre algum reflexo positivo na IM das Unidades relacionadas às

ações  subsidiárias  e  de  GLO  de  uma  maneira  geral,  no  emprego  dos  meios

blindados,  no  manuseio  do  armamento  menos  que  letal  e  da  Cal  .12  e  na

capacitação  técnica  dos  quadros.  Evidencia-se  a  sensível  contribuição  dos

ensinamentos trazidos das Op Pac no Haiti  para a OM de Infantaria no que se

refere a aceleração do processo de transformação de Unidade Motorizada para

Mecanizada.  Entretanto,  apesar  do  emprego  do  Esqd  Fuz  Mec  F  Paz  em

operações típica de GLO ser bastante intensa, as ações do Esqd Fuz Mec F Paz

no  sul  da  costa  haitiana  não  cooperou  com  novos  ensinamentos  doutrinários

somados  aos  já  documentados,  mas,  sim,  com  o  aperfeiçoamento  dos  já

existentes.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho,

conclui-se  que  a  presente  investigação  atendeu  ao  pretendido,  ampliando  a



compreensão  sobre  os  ensinamentos  resultantes  do  emprego  da  tropa

mecanizada, fruto das experiências vivenciadas na catástrofe causada pelo furacão

Matthew na costa haitiana.

Quanto ao uso da força, percebe-se a eficiência do treinamento evidenciado

pela constante preocupação quanto ao correto emprego nos níveis de força. Tendo

em vista que toda força empregada por uma tropa em missão de paz é norteada

pela respectiva regra de engajamento, a qual orienta que esse emprego obedeça a

uma escalada de força, coerente com cada situação, os resultados do presente

estudo mostraram que a totalidade dos Cmt de frações participantes da pesquisa

fez o uso da dissuasão em primeiro momento e, em última instância, o uso da força

menos  que  letal,  para  soluções  de  crise,  não  havendo  a  necessidade  de  ser

empregada a força letal.

Quanto ao emprego do Esqd Fuz F Paz, pode ser que o uso do blindado, em

um primeiro  momento,  não seja  adequado em operações oriundas de desastre

natural. 

No que se refere ao adestramento da tropa para situações de calamidade

advinda de catástrofe natural, percebe-se que a Relação de Assuntos da Instrução

Individual do BRABAT, prevista na Diretriz de Preparação Específica da Tropa para

Missão  de  Paz (BRASIL,  2016),  atende  em quase  a  totalidade  das  demandas

necessárias.  Recomenda-se  que  sejam  realizadas  capacitações  de  um

Destacamento  de  Resposta  Imediata  em  Desastres  ainda  em  solo  pátrio  e  o

adestramento dos militares em situações de deslocamentos a grandes distâncias

em marchas motorizadas ou mecanizadas. 

A  compilação  dos  dados  ainda  permite  identificar  uma  necessidade  de

materiais das diversas classes de suprimento em pronto emprego necessários para

a atuação da tropa em áreas distantes base.

No  que  se  refere  ao  incremento  para  a  IM,  a  ser  analisado  como

contribuição  decorrente  do  emprego  do  Esqd  Fuz  Mec  F  Paz  durante  a

MINUSTAH, está diretamente relacionado aos reflexos para as operações de GLO.

De acordo com os dados do estudo, pode-se afirmar que a experiência da tropa

mecanizada no Haiti contribuiu para a melhoria na IM para as operações de GLO

nas Unidades e Subunidades de Cavalaria e de Infantaria.

Por fim, em virtude das peculiaridades da missão e dos meios mecanizados

disponíveis, o Esqd Fuz Mec F Paz  tornou-se uma Subunidade singular no âmbito

do Exército Brasileiro na atuação em situações de calamidade pública, contribuindo

de maneira decisiva para alcançar o EFD das operações. O ambiente operacional



haitiano  exigiu  adaptações  diferentes  da  doutrina  convencional,  bem  como  da

dotação  de  seus  meios,  criando  uma  oportunidade  ímpar  para  o  estudo  do

planejamento do emprego da Cavalaria em Op Pac.
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a. Proposta de acréscimo de subitem ao anexo “F” (RELAÇÃO DE ASSUNTOS

DA INSTRUÇÃO INDIVIDUAL DO BRABAT), item 1 INSTRUÇÃO COMUM da

Diretriz de Preparação Específica da Tropa para Missão de Paz:

Anexo “F” (RELAÇÃO DE ASSUNTOS DA INSTRUÇÃO INDIVIDUAL DO

BRABAT) à Diretriz de Preparação Específica de Tropa para Missão de
Paz

1. INSTRUÇÃO COMUM

a.b. Marchas Motorizadas

a.c. Marchas Mecanizadas

b. Aumento da estocagem prevista de suprimentos classes I,  II,  V e VII  de

pronto-emprego em caso de previsão de ocorrência de catástrofe natural.

c. Modificação do Quadro de Distribuição de Material do Esqd Fuz Mec F Paz,

visando a inclusão de três viaturas leves por pelotão.

d. Inclusão da espingarda Cal . 12 como armamento de dotação de pelo menos

dois  militares  do  CG/GO  em  caso  de  previsão  de  emprego  da  tropa  em

situação de catástrofe natural.




