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RESUMO 
 
 
A América Latina e Caribe localizam-se em uma área suscetível a fenômenos geoclimáticos 
de alta intensidade e apresentam uma população, muitas vezes, mal preparada para 
responder a esses desafios. Por outro lado, a instabilidade política de alguns países da região 
resulta em perigos típicos de conflitos armados desordenados, como as minas terrestres e 
ainda, crises políticas e econômicas que levam a migrações desordenadas, disseminação de 
doenças e pobreza. Historicamente, no campo diplomático, o Brasil defendeu sempre os 
princípios de soberania e de não intervenção, na construção da paz em situações de conflito. 
A partir dos anos 2000, o Brasil aumentou significativamente sua participação em questões 
humanitárias. O objetivo deste trabalho foi avaliar os impactos das missões humanitárias na 
vida da população dessa região das Américas. A metodologia utilizada foi a de revisão de 
documentos e trabalhos científicos, no intuito de reunir dados suficientes para uma melhor 
compreensão da realidade local. Foram selecionados 111 estudos, dos quais 32, em língua 
inglesa e 14, em língua espanhola. O período de publicação contemplou trabalhos 
publicados entre 1950 e 2021, incluindo artigos originais, monografias, livros e publicações 
on-line.  A participação brasileira no cenário latino-americano, de catástrofes geoclimáticas, 
como o terremoto do Haiti, em 2010, e da assistência e apoio aos refugiados venezuelanos 
em seu caos político-social trouxe alívio ao sofrimento das populações atingidas que, quase 
sempre, já sofrem com a pobreza e a marginalização. Os casos apresentados no presente 
trabalho mostram a importância da troca de experiências e da cooperação entre os países. 
Além disso, os resultados obtidos refletem a abrangência da assistência humanitária na 
população sem, no entanto, interferir na soberania das nações envolvidas.  
 
 
Palavras-chave: Missões Humanitárias. América Latina e Caribe. Missões Militares. Crise na 
Venezuela. Minustah. Haiti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 
 
Latin America and the Caribbean are in an area susceptible to high intensity geoclimatic 
phenomena and have a population, often ill-prepared to respond to these challenges. On the 
other hand, the political instability of some countries in the region results in dangers typical 
of disordered armed conflicts, such as landmines and political and economic crises that lead 
to disorderly migration, spread of diseases and poverty. Historically, in the diplomatic field, 
Brazil has always defended the principles of sovereignty and non-intervention in 
peacebuilding in conflict situations. Since the 2000s, Brazil has significantly increased its 
participation in humanitarian issues. This work aims to evaluate the impacts of humanitarian 
missions on the lives of the population of this region of the Americas. The methodology used 
was to review documents and scientific papers to gather enough data for a better 
understanding of the local reality. A total of 111 studies were selected, of which 32 were in 
English and 14 in Spanish. The publication period included papers published between 1950 
and 2021, including original articles, monographs, books, and online publications.  Brazilian 
participation in the Latin American scenario of geoclimatic catastrophes, such as the Haiti 
earthquake in 2010, and assistance and support to Venezuelan refugees in their political and 
social chaos brought relief to the suffering of affected populations who, almost always, 
already suffer from poverty and marginalization. The cases presented in the present study 
show the importance of exchanging experiences and cooperation between countries. In 
addition, the results obtained reflect the scope of humanitarian assistance in the population 
without, however, interfering in the sovereignty of the nations involved.  
 
 
Keywords: Humanitarian Missions. Latin America and The Caribbean. Military Missions. 
Crisis in Venezuela. Minustah. Haiti. 
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Impactos das Missões Militares de Caráter Humanitário na América 
Latina e Caribe 
 

JÚLIO CÉSAR PEREIRA DE ARAÚJO1 

LUCIANO MASCENA DA CRUZ ROCHA2 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil como maior país da América do Sul possui intensa atividade político-

econômica-estratégica na região, definida como a “primeira prioridade” da agenda de suas 

relações internacionais. Com isso, o século XXI representa a consolidação de um papel de 

relevância global para a região, a partir da liderança cooperativa brasileira (PECEQUILO, 

2015). 

No aspecto geoclimático, a América Central e Caribe estão situados numa região 

extremamente suscetível a fenômenos climáticos como furacões, mas também de 

terremotos e vulcões resultantes de sua localização geográfica junto ao Círculo de Fogo. A 

atividade das placas tectônicas da crosta terrestre leva à formação de terremotos que já 

causaram destruição e perda de milhares de vítimas, ao longo dos anos, resultante de 

desabamentos, deslizamentos de terra, inundações e até mesmo tsunamis (ASSUMPÇÃO, 

2011).  

Diferentemente dos vulcões e dos terremotos, os grandes furacões são praticamente 

infalíveis. Quase todo ano, uma ilha ou um litoral, do Caribe e América Central, é inundado 

ou devastado. As cenas de destruição como casas e vidas destroçadas, barcos arrastados e 

amontoados na praia ou carregados para longe, dentro do continente, destruição para onde 

quer que se volte o olhar, são todas muito comuns e bastante semelhantes (SCHWARTZ, 

2007). 

 Os Estados Unidos da América têm uma longa experiência em fornecer ajuda 

humanitária, após confrontos armados, desastres naturais e durante missões de 

treinamento em todos os continentes (ZAJTCHUK, 2003). Um dos maiores instrumentos de 

execução de assistência humanitária norte-americana é representado pelo maior navio 

hospital do mundo, o navio Comfort (T-AH-20) – US NAVY, utilizado em missões de apoio à 
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América Latina e Caribe (Enduring Promising) nos anos de 2007, 2010, 2017, 2018 e 2019 

(NORRIS, 2020).  

Por sua vez, o Brasil também apresenta sua parcela de participação em missões 

humanitárias, ocorridas ao longo dos anos, como no apoio aos refugiados venezuelanos 

desalojados pela crise econômica e perseguição política na Venezuela (CALAIS el al., 2020). 

Outro exemplo é a atuação das Forças Armadas Brasileiras, no Haiti, entre os anos de 2004 e 

2017, tendo papel de grande relevância na ajuda humanitária às vítimas do terremoto 

ocorrido em 12 de janeiro de 2010, na cidade de Porto Príncipe (BRACEY, 2011). O Brasil 

também teve um papel de destaque na localização e eliminação de minas terrestres na 

América Central e do Sul, sendo signatário do Tratado de Otawa, para a eliminação desses 

artefatos, desde 1997 (TIBÚRCIO, 2011). 

Apesar da importância de as missões humanitárias já ser bem descrita, uma análise 

aprofundada acerca desta temática ainda se faz necessária. Desta forma, o objetivo deste 

estudo foi descrever as principais missões de caráter humanitário realizadas na América 

Latina e Caribe, além de avaliar, através de uma revisão de literatura, o ambiente em que se 

inserem e os impactos na vida da população assistida, com base nas experiências bem-

sucedidas de militares na assistência a populações em condições de catástrofe, caos político 

e social. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A trajetória desenvolvida pela presente pesquisa teve seu início na revisão teórica do 

assunto, através da consulta bibliográfica a documentos e trabalhos científicos (livros, 

artigos, sítios da internet, páginas oficiais, além de trabalhos de conclusão de curso e 

dissertações), a qual prosseguiu até a fase de avaliação dos dados coletados neste processo. 

Quanto à natureza, o presente estudo caracterizou-se por ser uma pesquisa 

qualitativa do tipo revisão de literatura. Tratou-se de estudo bibliográfico que, para sua 

consecução, teve por método a leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, 

contribuindo para o processo de síntese e análise dos resultados de vários estudos, de forma 

a consubstanciar um corpo de literatura atualizado e compreensível. 



 
 

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

reconhecida importância no meio acadêmico e em artigos veiculados em periódicos 

indexados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

O delineamento de pesquisa contemplou as fases de levantamento e seleção da 

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

argumentação e discussão dos resultados (RODRIGUES et al., 2006).  

Para a definição de termos, levantamento das informações de interesse e 

estruturação de um modelo teórico de análise foi realizada uma revisão de literatura nos 

seguintes moldes:  

- Artigos científicos das bases de dados do PubMed (National Library of Medicine), do 

LILACS (Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), do SCIELO (Scientific 

Electronic Library Online) e do ISI (Institute for Scientific Information);  

- Livros e monografias da Biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da 

Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército; e 

- Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro. 

A fim de realizar a busca relativa ao assunto foi utilizada a localização de dados 

eletrônicos, por meio de sítios de busca na internet. Utilizaram-se as palavras de busca 

isoladas: “Minustah”, “Caribbean”, “Venezuela”, “terremotos”, “furacões”, e busca 

combinada de duas ou três palavras: "Missões Humanitárias”, “Missões Humanitárias na 

América Latina e Caribe", “Humanitarian Aid”, Comfort Ship”, US SOUTHCOM”, “Crise na 

Venezuela”, “imigração de venezuelanos” “Venezuela Crisis”,  “Military Assistance in Latin 

America” ‘terremotos na América Latina”, “furacões no Caribe”, “Operação Acolhida”, 

“relação internacional brasileira”, “missões humanitárias dos EUA”, ”Operação Acolhida”, 

“Minas terrestres interpessoais”, ”Navios-hospitais”, Navios-hospitais da Marinha do Brasil”, 

“Marinha do Brasil”, “Hospital de Campanha”.  

 No total, foram recrutados 111 trabalhos, dentre eles 65 trabalhos em português, 32 

em inglês e 14 em espanhol. O período de publicação contemplou trabalhos publicados 

entre 1950 e 2021, incluindo artigos originais, monografias, livros e publicações on-line.  

 Em relação aos critérios de inclusão, podemos citar os seguintes: 

- Estudos publicados em português, espanhol e inglês.  

- Monografias e livros publicados sobre o tema. 

Os critérios de exclusão, por sua vez, foram: 



 
 

- Estudos que não sejam relacionados a missões humanitárias na América Latina e 

Caribe. 

- Estudos que não estejam presentes contingentes militares. 

Na análise dos dados, foram realizadas a leitura exploratória e a leitura seletiva, bem 

como o registro das informações extraídas das fontes (autores, anos, métodos, resultados e 

conclusões). 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Caracterizar as principais missões de caráter humanitário realizadas na América 

Latina e Caribe. 

3.2 Objetivos específicos 

- Avaliar os impactos das missões de caráter humanitário na vida da população 

assistida; 

- Descrever as características locais propícias à ativação de uma missão de caráter 

humanitário; 

- Caracterizar a participação dos EUA e Brasil no contexto militar e humanitário; 

- Avaliar a influência da crise econômica da Venezuela na migração venezuelana em 

massa. 

- Avaliar a questão humanitária das minas terrestres na América Central e do Sul. 

 

4. DESENVOLVIMENTO  

4.1. CONTEXTO GEOCLIMÁTICO DOS PAÍSES ASSISTIDOS POR MISSÕES HUMANITÁRIAS 

 

As alterações climáticas e o crescimento urbano desordenado têm afetado 

diretamente a vida da população mundial, na medida em que criam condições adversas e 

propensas a eventos relacionados a desastres naturais. A ocorrência desses fenômenos tem 

sido cada vez mais comum neste século e acarreta danos econômicos, sociais e ambientais, e 

ainda resultam na perda de vidas humanas. Neste contexto, observa-se o crescente emprego 



 
 

de militares em ações de ajuda humanitária, tanto em resposta a conflitos armados bem 

como os eventos naturais (DO COUTO PEREIRA; DA SILVA MAIA, 2018). 

Considerando os aspectos geológicos, cerca de 29 países da América Latina e Caribe 

estão localizados em áreas sísmicas. Este fato, associado a altos índices de vulnerabilidade 

(social, física, econômica e ambiental), causaram prejuízos e perdas após a ocorrência de 

terremotos na região. Embora a ocorrência de abalos sísmicos nas proximidades de áreas 

urbanas cause danos em construções e perdas humanas, aqueles que ocorrem em regiões 

longínquas também resultam em danos em outros tipos de infraestruturas, como em redes 

de transporte e de energia (CARDONA, 2018).  

Embora os terremotos possam afetar muitos países, os impactos macroeconômicos, 

bem como o número de pessoas afetadas são proporcionalmente maiores em pequenas 

economias em desenvolvimento. Por exemplo, o terremoto de Kobe, no Japão, em 1995 

destruiu ativos físicos avaliados em cerca de 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) japonês em 

comparação com o terremoto haitiano, de janeiro de 2010, que dizimou 125% do PIB. Da 

mesma forma, o terremoto no Haiti tirou 240.000 vidas humanas, enquanto o terremoto 

chileno geologicamente mais poderoso, um mês depois, matou 500 pessoas 

(MCGRANAHAM et al., 2007).  

Mesmo considerando-se um número de vítimas inferior ao do terremoto do Haiti, os 

prejuízos causados pelo terremoto do Chile foram extensos. Causou danos que se 

estenderam por mais de 300 quilômetros de costa, afetou cinco cidades com mais de 

100.000 habitantes e outras quarenta e cinco cidades de mais de 5.000. Mais de 50.000 

famílias ficaram desabrigadas e 200.000 casas foram severamente danificadas. Além disso, o 

custo fiscal estimado dos danos causados pelo terremoto-tsunami atingiu uma quantidade 

entre 8 e 10 bilhões de dólares, o equivalente ao investimento público chileno de um ano 

normal (BITAR, 2010).  

Desde 1985, cerca de 21 grandes terremotos, registrando mais de 5,5 na escala 

Richter, foram documentados na Zona do Caribe (FIGURA 1). Os mais violentos ocorreram no 

México, El Salvador e Martinica, e posteriormente, com maiores consequências, dada ampla 

cobertura da mídia, no Haiti. O terremoto de 1985, no México, é considerado o de maior 

magnitude sísmica registrado desde então na região, causou cerca de 100.000 mortes e três 

vezes mais feridos (TURBOUT, 2011). 

 



 
 

         FIGURA 1: SISMOS NA AMÉRICA CENTRAL E CARIBE. 

 
           FONTE: https://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/en/page-208.html 

Os furacões, por sua vez, têm um grande impacto socioeconômico na região do 

Caribe, estendendo-se do estado norte-americano da Flórida a Barbados (FIGURA 2). O 

ponto onde ele toca a terra depende do terreno, enquanto o nível de destruição depende da 

intensidade; e ambos dependem das condições ambientais circundantes. Há uma 

profundidade de conhecimento sobre furacões devido a uma longa história de observações 

detalhadas (LANDSEA, 1993).  

               FIGURA 2: TEMPESTADES TROPICAIS NO CARIBE ENTRE 1998 E 2011. 

 

               FONTE: https://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/en/page-208.html 

A presença contínua e ativa de tempestades tropicais em toda a região da América 

Central e Caribe representa, para os diferentes países da região, manter um nível de 

https://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/en/page-208.html
https://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/en/page-208.html


 
 

vigilância intensa em uma zona onde, até 1998, mais de 20 ciclones muito violentos haviam 

causado um prejuízo de centenas de milhares de dólares e milhares de mortes (TURBOUT, 

2011). O furacão Maria, por exemplo, que atingiu Porto Rico em setembro de 2017, 

associado à passagem do Furacão Irma, que atingiu a ilha caribenha, duas semanas antes, 

causou destruição, danificando estradas, interrompendo o fornecimento de água e de 

eletricidade e redes de telecomunicação, e ainda, muitos hospitais ficaram inoperantes, 

dificultando o atendimento das vítimas. Em termos financeiros, o Maria causou um prejuízo 

de 90 bilhões de dólares (KISHORE, 2018).  

Outra causa de desastres naturais são os vulcões que se localizam, em grande parte, 

no chamado Círculo de Fogo, que rodeia o Oceano Pacífico desde a Cordilheira dos Andes, 

passando pelas Ilhas Aleutas e Kuriles, entre o Alasca e a Rússia, o Japão, até a Nova 

Zelândia.  Quase 75% dos vulcões ativos, com erupções documentadas historicamente, 

pertencem a esse grande círculo de fogo (BRÜGGEN, 1950).  

     FIGURA 3: ERUPÇÕES VULCÂNICAS NA AMÉRICA CENTRAL. 

 
     FONTE: https://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/en/page-208.html 

 

O vulcão de Fogo, na Guatemala, tem uma longa história de grandes e violentas 

erupções vulcânicas explosivas (FIGURA 3). Muitas dessas erupções exigiram uma ação 

imediata da agência nacional de proteção civil, das autoridades locais e da população das 

aldeias mais próximas do vulcão. Essas aldeias e vilas são compostas de pessoas pobres, que 

se dedicam às culturas do café e do açúcar, sem acesso a recursos básicos de vida. De uma 

perspectiva vulcânica, a possibilidade de grandes fluxos piroclásticos (misturas de gases 

quentes, rochas e poeira movendo-se em alta velocidade em toda a paisagem) atingindo 

https://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/en/page-208.html


 
 

áreas povoadas perto do vulcão durante uma grande erupção já seria a principal motivação 

para pedir uma evacuação dessa população (WOLF, 2013).  

Em relação ao emprego dos militares em operações de resposta a desastres, as 

principais capacidades operacionais envolvem segurança; transporte e logística; construção 

e reparação; comando, controle e comunicações; cuidados médicos; unidades 

especializadas; e preparação (PETTIT E BERESFORD, 2005 apud ROSA, 2014). As Forças 

Armadas dispõem, para pronto-emprego, de ativos necessários para essas operações, como 

estoques de combustível e medicamentos, equipamentos de transporte, comunicações, 

engenharia e logística. Por essa razão, os militares devem atuar na fase de resposta imediata 

de uma missão humanitária, mas tão logo a crise se tornar estável deverão ser substituídos 

pelas Organizações Não Governamentais (ONG) e pelo Estado, permanecendo em cena 

durante toda a reconstrução (COSTA, 2015).  

 

4.2 ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA BRASILEIRA 

 

O Brasil vem buscando tornar-se, efetivamente, um ator reconhecido e de 

importância significativa no sistema internacional, procurando manter um bom 

relacionamento com todos os demais países. Para além da defesa de seus interesses, o País 

adota um discurso de uma ordem global mais próspera e pacífica, mais justa e inclusiva. 

Historicamente, o Brasil vem defendendo, no campo diplomático, os princípios de não 

intervenção e de defesa da soberania nas mais diversas instituições bilaterais (CARVALHO, 

2017).  

A Política Externa Brasileira (PEB) é marcada pela solidariedade internacional no 

campo da assistência humanitária mundial, o que valoriza uma postura brasileira em torná-la 

um instrumento privilegiado de atuação da PEB no cenário internacional. Para tanto, a 

atuação da sociedade civil se consagra como um elemento de controle social sobre a 

efetivação de políticas públicas brasileiras no que tange à temática (SILVA, 2011). 

A PEB, em sua evolução, vem agregando princípios e valores à diplomacia, de modo a 

tornar tais elementos inerentes à sua conduta. A reflexão sobre as relações internacionais 

do país permite identificar e descrever a origem, a essência, e a duração dos padrões de 

conduta que acompanham o acumulado histórico da diplomacia brasileira. Esse acumulado 

compreende os seguintes fatores: autodeterminação, não intervenção e solução pacífica de 



 
 

controvérsias, juridicismo (aplicação estrita da lei), multilateralismo normativo (norma de 

vários países trabalhando em conjunto sobre um determinado tema), parcerias estratégicas, 

realismo e pragmatismo (CERVO, 2008). 

No Brasil, a cooperação humanitária é coordenada pela Agência Brasileira de 

Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores (MRE). Dentro da estrutura da ABC, 

a Coordenação Geral de Cooperação Humanitária é a responsável pela coordenação das 

ações de respostas emergenciais de caráter humanitário, inclusive doações de alimentos, 

medicamentos e outros itens de primeira necessidade (GOMES, 2019). Um exemplo de 

atuação da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) foi o combate ao incêndio na região do 

Vulcão Atitlán, na Guatemala, com a contratação de horas de voo, além do envio de um 

avião, em março de 2021. A participação brasileira recebeu o reconhecimento do governo 

guatemalteco, através da Embaixadora do Brasil na Guatemala, Vera Cíntia Álvarez 

(MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2021). 

Dentre as atuações humanitárias do Brasil no cenário internacional, podemos citar 

(SILVA, 2011):  

- Atuação na desminagem humanitária em países como Honduras, Nicarágua, 

Guatemala e Costa Rica, Equador e Colômbia. No período de 1997-2003 dos 170 oficiais 

envolvidos no processo de retirada das minas 101 eram brasileiros (quase 60% do total), e 

neste período, a missão foi comandada quatro vezes por um oficial brasileiro. Até 2002, o 

suporte brasileiro da missão foi de US$ 4 milhões (ANDRAOS et al., 2018); 

- Na erupção do vulcão Tungurahua, no Equador, que entrou em erupção em 2006 e 

que resultou no deslocamento de 19 mil pessoas, o governo brasileiro enviou 11 toneladas 

de medicamentos doados pelo Ministério da Saúde, e 3,3 toneladas de alimentos dos 

estoques da Defesa Civil, junto à Companhia Nacional de Abastecimento (SILVA, 2011);  

- Na América Central e Caribe, o Brasil prestou assistência humanitária aos países 

atingidos pelos furacões Ike, Gustav e Hannah, no ano de 2008. Para a Agência Nacional de 

Inteligência (2009), esta ajuda pode ser considerada o início da maior operação de ajuda 

humanitária já realizada pelo Brasil, beneficiando diversos países, como Cuba, Honduras e 

Haiti (SILVA, 2011); 

- No terremoto de Porto Príncipe (2010), dentre os diversos impactos sentidos, como 

os cerca de 300.000 mortos, 300.572 pessoas feridas, 1.883.830 casas destruídas, 60% da 

infraestrutura destruída, o Brasil teve importante papel na ajuda humanitária ao país 



 
 

caribenho, permitindo o socorro às vítimas, além do transporte de pessoal, material, suporte 

das tropas e obras de engenharia para a remoção de escombros (GUERRA, 2019). 

- No Terremoto do Chile de 2010, a assistência humanitária brasileira foi prestada ao 

povo chileno através do “Armazém Humanitário”, na cidade do Rio de Janeiro, que tinha 

como objetivo a arrecadação de alimentos para as vítimas do tsunami. Foram enviados ao 

Chile, além de alimentos, Hospitais de Campanha e equipes de resgatistas (SILVA, 2011); 

- A Operação Acolhida, criada em 2018 para dar assistência à crise migratória de 

venezuelanos no Brasil, em cerca de um ano de atividade acolheu mais de 4.000 pessoas em 

abrigos, com alimentação, atendimento de saúde e segurança, no Estado de Roraima, e 

promoveu a interiorização de mais de 700, incentivando a inclusão socioeconômica. 

Somente os investimentos do governo federal brasileiro administrados pelo Ministério da 

Defesa somam 190 milhões de reais (FRANCHI, 2019).  

O Brasil apresenta, também, intensa participação na doação de alimentos para a 

América Latina e Caribe. No início de 2009, por ocasião da passagem seguida de furacões no 

Caribe, Cuba, Haiti e Honduras, esses países receberam doações na ordem de R$ 66 milhões 

(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2010). No período de 2011-2013, os 

maiores destinos da assistência alimentar brasileira no Caribe em suprimentos foram: de 

arroz: Cuba (25 mil toneladas), Haiti (20,2 mil toneladas), Honduras (10,8 mil toneladas); de 

milho: Honduras (682 toneladas); e de feijão: Haiti (9,5 mil toneladas) (INSTITUTO DE 

PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2016). Da mesma forma, entre os anos de 2014 e 2016: 

de arroz: Cuba (2.393 toneladas), Guatemala (1.000 toneladas), Nicarágua (600 toneladas); 

de feijão: Cuba (1.187 toneladas), Guatemala (2.933 toneladas) (INSTITUTO DE PESQUISA 

ECONÔMICA APLICADA, 2018). 

Internamente, o Brasil atua, também, na assistência humanitária de sua população 

como, por exemplo, durante o projeto “Ribeirinho Cidadão”, que em sua edição de fevereiro 

de 2016, a Marinha do Brasil prestou 555 atendimentos médicos, 327 procedimentos 

médicos, 192 atendimentos odontológicos, 794 procedimentos odontológicos e distribuiu 

44.691 medicamentos, através do Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Tenente 

Maximiano”, ao longo do Rio Cuiabá. Composta por uma equipe com mais de 40 militares, a 

tripulação passou 28 dias longe da família atendendo comunidades ribeirinhas mato-

grossenses e sul-mato-grossenses (MARINHA DO BRASIL, 2016). 



 
 

A condução das operações humanitárias no contexto das operações de paz, por sua 

vez, requer um planejamento especial bem como uma íntima coordenação com diversos 

atores do cenário internacional, como as Agências da Organização das Nações Unidas (ONU), 

o Movimento da Cruz Vermelha Internacional e diversas Organizações Não Governamentais 

(ONG). O objetivo comum é salvar vidas, diminuir o sofrimento do povo e contribuir para 

reconstrução das regiões afetadas (DO COUTO PEREIRA; DA SILVA MAIA, 2018). 

O Ministério das Relações Exteriores, em seu balanço de Política Externa (2003- 

2010), entende que a assistência humanitária é destinada a situações de calamidade pública, 

a convulsões sociais, a catástrofes naturais ou causadas pelo homem, aos conflitos armados, 

à insegurança alimentar aguda, ao risco iminente ou grave ameaça à vida, à saúde, à 

garantia dos direitos humanos ou humanitários. O Estado brasileiro se baseia na prestação 

de assistência humanitária internacional, em conformidade com os princípios regidos nas 

Resoluções 46/182 e 58/114 da Assembleia Geral das Nações Unidas, a saber: humanidade, 

neutralidade, imparcialidade e independência (SILVA, 2013). 

 

4.3 AJUDA HUMANITÁRIA EM NAVIOS HOSPITAIS 

4.3.1 Navios Hospitais americanos 

 

A proximidade geográfica forjou fortes elos entre os Estados Unidos da América 

(EUA), América Latina e Caribe. Os norte-americanos possuem interesses estratégicos na 

região, políticos, econômicos e de segurança, que se manifestaram em diferentes momentos 

desde o combate à influência soviética durante a Guerra Fria para promover a democracia 

até a abertura dos mercados a partir da década de 1990. Desde 1946, os Estados Unidos 

forneceram mais de US$ 148 bilhões (dólares constantes em 2010) em assistência para a 

região. Os níveis de financiamento têm flutuado ao longo do tempo, no entanto, de acordo 

com as tendências regionais e iniciativas políticas dos EUA (MEYER, 2012). 

Os EUA adotaram uma política de incentivo à estabilidade de seus vizinhos por meio 

de uma posição de proeminência, impedindo a emergência de hegemonias regionais; 

estimulando a promoção, defesa e universalização dos valores da democracia liberal e do 

livre mercado na região (PEDROSO, 2021). A atuação humanitária dos militares americanos 

se inicia após a 1ª Guerra Mundial, no apoio à fome na Rússia, derrotada naquele conflito 



 
 

armado. Na América Latina, a participação humanitária se inseriu no contexto da Guerra 

Fria, principalmente nos resultados dos conflitos armados na América Central, inicialmente 

em países como Honduras e El Salvador (ZAJTCHUK, 2003). 

Além de sua função militar primária, a Marinha Americana realiza missões não 

relacionadas ao combate, incluindo a assistência médica emergencial e as operações de 

ajuda humanitária. Dentre os instrumentos significativos de missões humanitárias estão os 

navios-hospitais USNS Mercy (T-AH 19), utilizado durante os esforços de socorro ao tsunami 

no Sudeste Asiático em 2004 e em 2006 e, também, o navio USNS Comfort (T-AH 20), que 

atuou em 2005 nos estragos causados pelo Furacão Katrina, no sul dos Estados Unidos, e 

desde então em missões de assistência médica na América Latina e Caribe (LICINA, 2013). 

O navio Comfort é o segundo navio de classe Mercy, estes eram navios-tanque 

modificados nos anos 1980, para exercerem a nova função de hospital flutuante. O navio 

Comfort tem a capacidade de fornecer assistência médica a pacientes de todas as idades, 

com um total de 1000 leitos, uma tripulação de 1500, 12 salas cirúrgicas, e serviços auxiliares 

em terra. Além disso, ele possui um heliponto que possibilita operações aéreas com 

helicópteros, para transporte de carga e pacientes (WORLTON, 2020).  

Quando o navio Comfort está em completa operação, tem capacidade para 1214 

militares e 63 marinheiros civis. Dos 1214 tripulantes, 956 fazem parte da equipe de saúde e 

258 são da equipe de apoio, incluindo 330 oficiais e 826 alistados (WORLTON,2020). A 

disponibilidade de um navio hospitalar de capacidade total para fornecer cuidados 

abrangentes aos pacientes determina o caráter das missões de assistência médica aos países 

da América Latina. O navio Comfort tem 12 centros cirúrgicos, totalmente equipados, uma 

sala de radiologia, uma enfermaria de 50 leitos, uma unidade de isolamento, tomógrafo, 

necrotério, unidades de produção, e um laboratório e banco de sangue sofisticado 

(HARTGERINK, 2010). 

O Departamento de Defesa dos EUA emprega o USNS Mercy e o USNS Comfort a 

cada dois anos para serem utilizados em missões humanitárias. O Mercy apoia as missões no 

Pacífico enquanto o Comfort apoia a Operação conhecida por Promessa Duradoura 

(Enduring Promising), na América Latina e Caribe. Ambos os navios incorporam às suas 

equipes nações amigas (como o Reino Unido), países convidados e Organizações Não 

Governamentais (ONG). O objetivo é multifacetado, incluindo treinamento de pessoal, 



 
 

construção de parcerias regionais, apoio às necessidades de saúde das nações-anfitriãs e o 

apoio à diplomacia internacional (LICINA, 2013).            

O navio Comfort é um São Clemente – navio-tanque de transporte de petróleo, 

construído em 1976 e convertido, em 1987, em navio-hospital da Marinha Americana 

(SCHALK et al.,2018). O navio é operado por uma tripulação de 70 marinheiros civis do 

Military Sealift Command, organização que controla os navios de reabastecimento e 

transporte militar da Marinha dos EUA. A tripulação é responsável por todos os serviços 

necessários para manter o navio em funcionamento, tratamento da água e geração de 

eletricidade, e para manter a navegação e o transporte de pacientes da terra para o navio e 

vice-versa (THE MARITIME EXECUTIVE, 2011).  

O Comfort esteve em atividade no apoio às operações de ajuda humanitária, no 

Furacão Katrina, no sul dos Estados Unidos, em 2005, no Haiti (terremoto de 2010) e em 

Porto Rico, no socorro às vítimas do furacão Maria, em 2017 (SCHALK et al., 2018). O uso dos 

navio-hospitais em situação de desastre é vantajoso à medida que, nesses casos, poderão 

atender pacientes com lesões traumáticas, visto que o grande número de vítimas pode 

sobrecarregar os centros médicos locais. Além disso, os navios possuem energia própria e 

produção de água potável independente.  No entanto, não são tão vantajosos em questões 

de atendimentos de desnutridos, já que os pacientes requerem um longo período de 

recuperação e ainda em situações de inundações onde há muitas vítimas de afogamento, 

porém poucos casos de vítimas de traumas (HOOPER, 1993). 

O objetivo da missão “Parceria pelas Américas”, em 2007, foi coordenar junto às 

nações assistidas e Organizações Não Governamentais, a assistência humanitária em países 

como Belize, Guatemala, Panamá, Nicarágua, El Salvador, Peru, Equador, Colômbia, Haiti, 

Trinidad, Guyana e Suriname.  O objetivo principal da missão foi a atenção primária e 

preventiva e, também, fornecer procedimentos cirúrgicos. Os serviços oferecidos pelas 

equipes do navio foram cirurgia geral, pediatria, ginecologia, cirurgia bucomaxilofacial, 

ortopedia, otorrinolaringologia, cirurgia plástica e urologia (BAILEY, 2008). 

Em 2011, o navio foi utilizado em mais uma Operação Promessa Duradoura. Neste 

ano, o USNS Comfort visitou nove países da região, fornecendo treinamento inestimável 

para militares dos EUA e de nações parceiras além de fornecer assistência médica gratuita e 

assistência cívica às comunidades locais. Durante a missão de 2011, a tripulação de 850 

pessoas — composta por militares dos EUA, civis, voluntários de Organizações Não 



 
 

Governamentais e membros de nações amigas — atendeu aproximadamente 70.000 

pacientes, realizou mais de 1.000 cirurgias e realizou 16 projetos de engenharia na 

Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Nicarágua, Peru e Haiti 

(FRASER, 2012). 

              FIGURA 4: ATENDIMENTO DE MILITAR DOS EUA NA COLÔMBIA, PROMESSA  

              DURADOURA 2018. 

 
                             FONTE: THE MARITIME EXECUTIVE, 2018. 

 

Em outubro de 2018, o navio Comfort partiu para uma operação de onze semanas na 

América Latina, com a missão principal de ajudar os países que receberam refugiados da 

Venezuela. O objetivo principal era aliviar os sistemas de saúde da Colômbia, Equador, Peru 

e Honduras, que enfrentaram a chegada de milhares de imigrantes venezuelanos (LUZI, 

2018). Em 8 dias, na cidade de Turbo, Colômbia, foram realizadas 131 cirurgias nos centros 

cirúrgicos do navio (FIGURA 4). Nas duas cidades colombianas visitadas, Turbo e Rioacha, foi 

atendido um total de 7.400 pacientes (THE MARITIME EXECUTIVE, 2018).  

                             FIGURA 5 – NAVIO COMFORT EM PAITA, PERU. OUTUBRO DE 2018. 

 
                             FONTE: THE MARITIME EXECUTIVE, 2019. 



 
 

Ainda na Missão Promessa Duradoura 2018, foram tratados, no Equador, mais de 

4.000 pacientes, incluindo cerca de 2.500 atendimentos médicos, 1.100 casos de 

optometria, 450 atendimentos odontológicos, e ainda, realizadas 81 cirurgias. Em Paita, no 

Peru, de acordo com o governo peruano, 5.000 pessoas foram atendidas (FIGURA 5). Foram 

doados, também, cadeiras de roda e suprimentos médicos. Esta foi a terceira visita do Navio 

Comfort ao Peru; em 2011, foram atendidos 7.352 pacientes, e em 2007, 9.223. De outubro 

a dezembro de 2018, foram atendidos cerca de 27.000 pacientes e realizadas 599 cirurgias, 

em 23 dias clínicos em cinco paradas em quatro países (THE MARITIME EXECUTIVE, 2019). 

 
 

4.3.2 Navios de Propósitos Múltiplos (NPM)  

 

 Uma das possíveis definições de Navios de Propósitos Múltiplos (NPM) é de que são 

navios que possuem versatilidade de realizar várias missões, normalmente de guerra naval e 

com flexibilidade de serem adaptados e reconfigurados para mudança de propósito. Além 

disso, com boa disponibilidade para transporte de pessoal, por vezes com razoável 

quantidade de leitos hospitalares, e/ou boa capacidade de transporte de carga em geral 

(podendo ser em contêineres) para realização de tarefas específicas (GUERRA, 2019).  

O NPM é empregado para transportar tropas, veículos, helicópteros, munição e 

provisões diretamente à área de operações. Eventualmente, poderá ser empregado em 

outras áreas sob a égide de organismos internacionais e em apoio à política externa, de 

forma compatível com a inserção do Brasil no cenário internacional. Para tanto, deverá estar 

capacitado a executar as tarefas básicas, previstas na Doutrina Militar Naval da Marinha do 

Brasil e em conformidade com a legislação pertinente (ANTUNES, 2018). 

No Brasil, em abril de 2016, a Marinha do Brasil (MB) incorporou o Navio Doca 

Multipropósito (NDM) Bahia (FIGURA 6). Adquirido por meio de um acordo entre os 

governos brasileiro e francês veio a incrementar a capacidade de mobilidade estratégica do 

país, tendo como objetivos permitir ações de comando e controle de grandes áreas 

oceânicas, apoio à defesa civil, apoio a tropas em regiões afastadas, controle de desastres 

ambientais, tal qual evidenciado em operações humanitárias, sendo caracterizados, 

portanto, como navios de propósitos múltiplos (DO COUTO PEREIRA; DA SILVA MAIA, 2018).  

O emprego do NPM "BAHIA", adaptável para ser dotado de boas condições em 

prestar assistência de saúde, como a evacuação aérea e transporte por mar de feridos, 



 
 

purificação de água, transporte de pessoal, viaturas, levando insumos de consumo médico e 

víveres, proporciona à MB a oportunidade logística de participação em tarefas mais 

complexas de assistência humanitária, pelo seu emprego como plataforma logística de apoio 

às ações relacionadas à saúde (FIGUEIREDO BISNETO, 2016). O Navio possui capacidade de 

transportar e desembarcar pessoal e material, pelo mar ou por helicópteros, assim como de 

operar com embarcações de desembarque em mar aberto, permitindo a condução de 

operações afastadas da costa, além do horizonte, sem necessidade de fundeio (ANTUNES, 

2018).   

      FIGURA 6 - NPM BAHIA. 

 
                      FONTE: http://www.brasilemdefesa.com/2015/12/ndm-bahia.html 

 

O NPM Bahia possui um amplo complexo hospitalar, com cerca de 500 m², capaz de 

prestar apoio médico-odontológico, dispondo de 49 leitos, uma unidade de tratamento de 

pacientes críticos, outra para cuidados de queimados, dois centros cirúrgicos, um 

laboratório, compartimento para exames radiológicos, central para esterilização de material, 

além de consultórios clínicos e odontológicos. Possui uma sala para exames biométricos, um 

laboratório de análises clínicas, uma sala de atendimento de emergência e uma ampla sala 

para triagem com 12 leitos sala de raios X próxima aos centros cirúrgicos. Possui ainda uma 

Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) (DO COUTO PEREIRA; DA SILVA MAIA, 2018). 

O segundo NPM da Marinha do Brasil é o NPM Atlântico. Esse navio foi incorporado 

em 29 de junho de 2018, na Base Naval Real de Devonport, em Plymouth, Reino Unido. Com 

a capacidade de operar com até sete aeronaves, pode transportar Grupamentos Operativos 

de 500 a 800 Fuzileiros Navais e projetá-los por movimentos helitransportados ou por 

superfície, empregando suas quatro lanchas de desembarque, a partir de uma distância de 

até 200 milhas da costa (cerca de 321 km). Além disso, dispõe de considerável capacidade de 

suporte hospitalar, tornando-se apropriado também para missões de caráter humanitário, 

http://www.brasilemdefesa.com/2015/12/ndm-bahia.html


 
 

auxílio a vítimas de desastres naturais, de evacuação de pessoal e em operações de 

manutenção de paz, além de poder ser empregado em missões estratégicas logísticas, 

transportando militares, munições e equipamentos (PODER NAVAL, 2018). 

O Atlântico pode comportar atenção básica, emergências médicas e odontológicas de 

baixa complexidade, habilitado a realizar triagem dos pacientes, realizar primeiros socorros 

em casos de menos complexidade e evacuação aeromédica. Inclui também laboratório, 

radiologia, capacidade cirúrgica de média e baixa complexidade. Realizam até 40 consultas 

médicas diárias de baixa complexidade, e possuem dois leitos na sala de trauma, dois leitos 

de UTI e a uma enfermaria com 8 leitos, para pacientes de baixa complexidade. Possui, 

ainda, uma sala de triagem e outra para cirurgia de média e baixa complexidade. A 

capacidade é de 1.100 leitos, podendo aumentar 300 leitos através de camas de campanha 

(GUERRA, 2019). 

O PHM "Atlântico" permite, atualmente, dotar a Força de um meio com capacidade 

de ser empregado em Operações Aéreas e Anfíbias; realizar atividades de Assistência 

Humanitária em ações de apoio à Defesa Civil, em casos de catástrofes naturais, como 

plataforma de Comando e Coordenação em regiões marítimas onde ocorrerem desastres 

ambientais; prover apoio logístico móvel; efetuar operações de busca e salvamento; 

contribuir para o exercício das Tarefas Básicas do Poder Naval mediante sua inerente 

capacidade de destruir ou neutralizar unidades de superfície e submarinos (por meio do 

binômio navio-helicóptero); apoiar as Operações Especiais; e prover recursos adequados de 

Comando e Controle, Comunicações e Inteligência para a Força Naval (ANTUNES, 2018). 

4.3.3 Navios de Assistência Hospitalar (NAsH)  

 

O Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) é um tipo de navio operado pela Marinha 

do Brasil que pode ser especialmente projetado, construído ou eventualmente adaptado 

para as funções de hospital flutuante, com passagem periódica pelos denominados polos de 

saúde. Estes polos são locais identificados como estratégicos para a atuação dos NAsH, 

assegurando assistência médica, odontológica e orientação sanitária e de saúde, além de 

manutenção de vigilância epidemiológica e combate às endemias das populações ribeirinhas 

(MACHADO, 2016). Em tempo de guerra, os Navios passam a atuar como unidades de 

recebimento e tratamento de baixas em operações ribeirinhas, com o propósito de 



 
 

contribuir para o aprestamento das unidades operativas da região (MARINHA DO BRASIL, 

2017). 

Os Navios Hospitais da Marinha do Brasil (NHMB) contribuem para a efetividade do 

acesso a direitos básicos de saúde no contexto insculpido no que preconiza a Constituição 

Federal, em especial, da população ribeirinha do Pantanal e da Amazônia. Tais navios são 

conhecidos como Navios da Esperança (QUADRO 1). Embarcados, profissionais de saúde 

provenientes de outras regiões do Brasil lançam-se nas barrancas dos rios, levando alívio 

para essas populações tão carentes. A bordo, a equipe de saúde pode realizar também 

exames laboratoriais, de análises clínicas, dermatológicos e radiológicos, além de partos 

vaginais, pequenas cirurgias, e vacinação em larga escala (DE JESUS JÚNIOR; DE BRITO 

CURTO, 2020). 

                       QUADRO 1 – CARACTERÍSTICAs DOS NAsH. 

 

                       FONTE: MACHADO, 2016. 

Os navios que operam no Comando da Flotilha do Amazonas estão subordinados ao 

Comando do 9º Distrito Naval (Manaus-AM). Os NAsH Oswaldo Cruz (U18) e Carlos Chagas 



 
 

(U19) foram construídos com recursos do Ministério da Saúde. Os NAsH Dr. Montenegro 

(U16) e Soares Meirelles (U21), antes de serem adquiridos pela MB, tinham emprego civil 

em atividades de turismo e pesca amadora. Todos desenvolvem atividades médicas, 

odontológicas e sanitárias por meio da Assistência Hospitalar à População Ribeirinha, desde 

o final da década de 1970 (MACHADO, 2016). 

Para atender a necessidade de acesso à saúde, em situações de combate e de 

socorro, de maneira contínua, através de navios-hospitais, em 2 de janeiro de 1980, o então 

Presidente da República, João Baptista de Oliveira Figueiredo, realizou um despacho 

autorizando o projeto e a construção de dois navios de assistência hospitalar pelo Arsenal de 

Marinha, dois navios de mesmo projeto – Classe Oswaldo Cruz. Em 9 de julho de 1982, o 

primeiro Navio, U-18 Oswaldo Cruz, já era lançado ao mar, seguindo para Manaus no final de 

1984, sendo incorporado à Flotilha do Amazonas. Em dezembro de 1984, o segundo navio da 

classe foi finalizado, sendo batizado de U-19 Navio de Assistência Hospitalar Carlos Chagas, 

incorporando-se à Flotilha do Amazonas em 24 de março de 2015 (MARINHA DO BRASIL, 

2017).     

O Hospital Fluvial Dr. Manoel Braga Montenegro terminou de ser construído em 

janeiro de 1997, sob encomenda do então Governador do Estado do Acre, no estaleiro 

Conave, em Manaus. O NAsH Doutor Montenegro, especificamente, de acordo com o 

contrato de cessão de uso assinado entre a Marinha do Brasil e o Estado do Acre, no ano 

2000, realiza as ações de assistência à saúde das populações ribeirinhas, da região 

Amazônica, em especial ao Estado do Acre. A primeira comissão ao Estado do Acre durou 4 

meses e foi denominada de Comissão Acre I, na qual o navio foi até Marechal Thaumaturgo, 

quase fronteira com o Peru. Desde então, esta comissão é realizada nos mesmos moldes, 

sempre aproveitando o período de cheias do rio Juruá, que é de novembro até maio 

(MARINHA DO BRASIL, 2017a).  

O Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Soares de Meirelles”, subordinado ao 

Comando da Flotilha do Amazonas (ComFlotAM) do Comando do 9º Distrito Naval, antiga 

Embarcação de Transporte de Passageiro “Ludovico Celani”, foi adquirido em agosto de 

2010, em parceria com o Ministério da Saúde, da então W. A. Comércio e Transporte e 

Navegação Ltda.  Possui 20 acomodações para oficiais, 24 para sub-oficiais e sargentos e 26 

para cabos e marinheiros, todos com armários individuais, sendo que oficiais ficam em 

camarotes e praças em cobertas (alojamentos). Realiza atendimento odontológico e 



 
 

ginecológico e possui desfibrilador, eletrocardiograma e um monitor cardíaco, farmácia, sala 

de compressores e esterilização (MARINHA DO BRASIL, 2017b).   

FIGURA 7 – NAVIO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR TENENTE MAXIMIANO. 

 
FONTE: MARINHA DO BRASIL, 2016. 

 

Dos navios que operam na região do Pantanal e Mato Grosso do Sul, nos Rios 

Paraguai e Cuiabá, sob o comando da Flotilha do Mato Grosso e subordinados ao 6º Distrito 

Naval, tem-se o Tenente Maximiano (U-28) (FIGURA 7), que também, antes de ser adquirido 

pela Marinha, tinha emprego civil em atividades de turismo e pesca amadora (MACHADO, 

2016). 

O Navio de Assistência Hospitalar Tenente Maximiano (NASHTM) foi adquirido pela 

Marinha do Brasil em 2008, sob o nome de “Navio Scorpions”, efetivando-se assim uma 

etapa do Programa de reaparelhamento da Força Naval. E em 2009, foi convertido em Navio 

Hospitalar (DE JESUS JÚNIOR; DE BRITO CURTO, 2020). O NASHTM tem como missão 

principal realizar assistência médico-hospitalar, odontológica e sanitária às populações 

ribeirinhas da região do Pantanal do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, aprimorando, 

ainda mais, as Ações de Assistência Cívico-Social (ACISO) já realizadas pelo Comando do 6º 

Distrito Naval (PODER NAVAL, 2009). 

O NASHTM dispõe de diversos equipamentos médico-ambulatoriais, que possibilita 

uma capacidade de atendimento médico ambulatorial com até quatro médicos e dois 

dentistas. Esse fator permite o mínimo de oitenta atendimentos clínicos, quarenta 

atendimentos odontológicos, todos diários. O navio pode também atuar no apoio e no 

resgate de pessoas, em locais de difícil acesso, por meio das embarcações miúdas, orgânicas 

do navio, além de realizar o armazenamento e a distribuição de medicamentos e vacinas. 

Desde a sua incorporação, já foram realizados mais de 22 mil consultas médicas, 11 mil 



 
 

consultas odontológicas e mais de mil vacinações (DE JESUS JÚNIOR; DE BRITO CURTO, 

2020).   

Com a parceria entre a Marinha do Brasil e o Ministério da Saúde, promove-se, a 

cada ano, atendimento aos seguintes “Polos de Saúde”: Amazonas / Tapajós / Trombetas / 

Nhamundá / Paraná do Ramos; Juruá "A"; Juruá "B"; Juruá "C"-Acre; Madeira; Negro / 

Branco; Purus "A"; Purus "B"; Purus "C"-Acre; Solimões "A" / Japurá / Aranapú / Auti-Paraná 

/ Paraná do Copeá; Solimões "B" / Iça / Javari; e Xingú / Jarí / Marajó / Tocantins (MARINHA 

DO BRASIL, 2017a).  

4.4 A CRISE ECONÔMICA NA VENEZUELA 

4.4.1 Contexto Histórico e Político 

 

  O status econômico privilegiado da Venezuela, no período pós Segunda Guerra 

Mundial, transformou esse país no mais importante destino internacional de imigrantes para 

a América Latina, além da Argentina. No final da década de 50, a presença de imigrantes 

ilegais no país começou a receber atenção do governo, fazendo com que os governos da 

Colômbia e Venezuela assinassem o Tratado de Tonchalá, promovendo a legalização dos 

ilegais de cada país. Entre 1948 e 1958, houve predominância da imigração europeia, sendo 

substituída posteriormente por indivíduos vindos de outros países como Colômbia, Equador, 

Peru e República Dominicana (VAN ROY, 1984).  

Após o término da Guerra Fria e da consolidação dos Estados Unidos da América 

como país dominante do mundo, a sociedade venezuelana inicia seu processo de insurgência 

contra o neoliberalismo e a democracia representativa, tendo como marcos históricos os 

episódios de Caracazo (1989), da tentativa de golpe de Estado pela operação Zamora, 

liderada por Hugo Chávez (1992) e do processo de impeachment de Andrés Pérez (1993). 

Após a condenação de Pérez e da presidência interina do presidente do Congresso à época, 

elegeu-se de forma indireta Ramón Velásquez, que organizou as eleições do fim do mesmo 

ano, cujo eleito foi Rafael Caldera Rodrigues. Caldera anistiou Hugo Chávez pela tentativa de 

golpe, contra Pérez, em 1992, e enfrentou forte crise econômica em seu governo. Foi neste 

contexto que ascendeu Hugo Rafael Chávez Frías (BASTOS, 2018). 

Hugo Chávez governou a Venezuela de 1999 a 2013. Iniciou uma série de medidas 

controversas como a Lei da Pesca, a Lei de Terras e Desenvolvimento, e a Lei dos 



 
 

Hidrocarbonetos. Em resumo, a Lei de Pesca garantia a continuidade da atividade do 

pequeno pescador, criando entraves para o desenvolvimento da pesca industrial; a Lei de 

Terras limitava a propriedade e produção rural, com vistas a realização de uma reforma 

agrária; a Lei dos Hidrocarbonetos, por fim, aumentou a regulação e fiscalização estatal 

sobre a indústria petroleira, com tendências a reverter as privatizações realizadas no setor 

pelos governos anteriores. A aplicação da arrecadação petroleira em programas sociais só foi 

possível devido aos altos preços no mercado internacional, que não durou por muito tempo 

(SCHURSTER, 2015). 

Com o falecimento de Chávez, no início de 2013, assume Nicolás Maduro, o plano de 

seu governo é a corroboração daquele traçado por Chávez em 2012, cujas metas principais 

eram a continuidade da implantação do socialismo na Venezuela, o aumento da produção 

do petróleo, a erradicação da miséria e a criação de outros polos produtivos nacionalizados. 

No entanto, as condições materiais do país em 2013 eram de escassez de produtos básicos 

de subsistência, crise no setor elétrico, inflação alta, desvalorização do câmbio e queda no 

PIB (BASTOS, 2018). 

As medidas intervencionistas e a queda do preço do petróleo no mercado 

internacional causaram uma grave crise econômica. A oposição declarada à política dos 

Estados Unidos resultou também em embargo econômico por parte dos americanos, sob a 

justificativa de violações de direitos humanos e desrespeito às regras democráticas. No 

governo Trump (2017-21), pela primeira vez, o setor petroleiro foi incluído na política de 

estrangulamento econômico do regime chavista rompendo com o descolamento entre os 

interesses econômico-comerciais e as desavenças político-diplomáticas (PEDROSO, 2021).  

A hiperinflação foi e continua sendo um dos maiores desafios da sociedade 

venezuelana. O governo, ao tentar supervalorizar a moeda, acabou levando o país a uma 

crise de desabastecimento, o que contribuiu para esse cenário de elevados índices de 

inflação. As maiores consequências da hiperinflação foram a pulverização da renda e o 

aumento da pobreza. No ano de 2017, 87% da população do país (30 milhões de habitantes) 

vivia na linha da pobreza (CORAZZA e MESQUITA, 2019). 

Em janeiro de 2019, centenas de milhares de venezuelanos foram às ruas após o 

presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, pedir ao povo venezuelano que se 

mobilizasse em apoio à restauração da ordem constitucional no país. Durante um grande 

protesto no dia 23 de janeiro, Guaidó declarou que estava assumindo o poder como 



 
 

presidente interino da Venezuela, e disse que convocaria eleições livres e justas. Desde 

então, mais de 50 governos o reconheceram como presidente interino da Venezuela, mas 

Nicolás Maduro continua exercendo firme controle sobre todas as instituições venezuelanas, 

com exceção da Assembleia Nacional, controlada pela oposição (HUMAN RIGHTS WATCH, 

2019). 

 

4.4.2 Impacto Regional da Crise Humanitária na Venezuela  

 

O sistema de saúde da Venezuela está em declínio desde 2012, com as condições 

piorando drasticamente desde 2017. Atualmente, a Venezuela está rotineiramente 

enfrentando surtos de doenças preveníveis por meio de vacinação. Estes surtos apontam um 

sério declínio na cobertura vacinal. Desde junho de 2017, mais de 9.300 casos de sarampo 

foram notificados, dos quais mais de 6.200 foram confirmados e mais de 2.500 casos 

suspeitos de difteria foram notificados desde julho de 2016, incluindo mais de 1.500 casos 

confirmados. Além disso, foram registrados, pela OMS, 7.800 casos de tuberculose em 2016 

e 414 mil casos de malária em 2017 (HUMAN RIGHTS WATCH, 2019). 

Começou a ser notada a emigração de profissionais de saúde devido ao surgimento 

de vagas em locais de estudos de pós-graduação afetando o funcionamento da rede 

hospitalar e, finalmente, manifestaram-se na saída ao exterior, com Espanha, Estados 

Unidos e Austrália como os principais países beneficiários. Entre as causas atribuídas à 

migração, foram verificadas a insegurança na prática profissional, os baixos salários e falta 

de reconhecimento social (HERNÁNDEZ, 2011). 

A crise humanitária na Venezuela tem causado um desastre antropogênico sem 

precedentes, o que forçou mais de 4 milhões de pessoas a fugir do país, entre 2017 e 2019. 

Países como Colômbia, Peru e Equador declararam estado de emergência dado o fluxo de 

refugiados venezuelanos buscando entrar em seus territórios. A mortalidade infantil atingiu 

a taxa de 21,1 mortes por mil nascimentos, índices comparáveis à década de 1990 e o índice 

de desnutrição, na Venezuela, aumentou de 3,6% para 11,7% entre 2015 e 2017 (SUÁREZ et 

al., 2018). 

Em fevereiro de 2019, o número estimado de pessoas que haviam deixado a 

Venezuela em direção a outros países da América Latina e Caribe, conforme estimativas das 

Nações Unidas, foi de 2,7 milhões. Esses dados incluem 1,1 milhão de pessoas na Colômbia, 



 
 

500.000 no Peru, 290.000 no Chile, 220.000 no Equador, e ainda 130.000 na Argentina. 

Naquele ano, as Nações Unidas estimavam que cerca de 5.000 pessoas deixavam a 

Venezuela, diariamente (THE MARITIME EXECUTIVE, 2018). 

Segundo a Cáritas, Organização Humanitária Católica, já havia 280.000 crianças 

desnutridas em risco de morrer de fome na Venezuela até o final de 2017, com seis 

morrendo por semana apenas em Caracas. Noventa por cento das famílias não podiam 

pagar as refeições diárias das crianças, e 33% das crianças apresentavam atrasos 

irreversíveis no desenvolvimento mental e físico (FREIER, 2018). 

Em 1997, foi editada a Lei Nº 9474, que definiu o mecanismo para a implementação 

do Estatuto dos Refugiados. O Brasil foi um dos primeiros países a fazer parte do Comitê 

Executivo do Alto Comissionado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), que é o 

grupo que reúne os países mais comprometidos com os refugiados. A lei brasileira é 

considerada hoje pela própria ONU como uma das leis mais modernas, abrangentes e mais 

generosas na proteção internacional de refugiados. Portanto, a proteção aos refugiados é 

uma parte inegável das políticas de Estado do Brasil (TELES, 2010 apud CALAIS et al., 2020).  

4.4.3 Operação Acolhida  

 

Em 15 de fevereiro de 2018, o governo brasileiro reconheceu a “situação de 

vulnerabilidade decorrente do aumento do fluxo migratório para o Estado de Roraima, 

provocado pela crise na Venezuela, criando um Comitê Federal de Assistência Emergencial 

(Decreto Presidencial nº 9.285). Assim, em janeiro de 2018, foi criada a Operação Acolhida 

com o objetivo precípuo de apoiar de forma rápida e eficaz as necessidades básicas da 

massa de imigrantes venezuelanos que abandonaram seu país de origem em busca de 

melhores condições de vida. Para atender as demandas da crise humanitária, a Operação 

Acolhida atua no ordenamento das fronteiras, no acolhimento e na interiorização (MENDES, 

2019).   

A Operação Acolhida pode ser classificada como uma operação humanitária, 

conjunta e interagências. É humanitária, pois tem como finalidade principal o acolhimento 

de imigrantes venezuelanos em situação de vulnerabilidade (FIGURA 8). É conjunta, pois 

envolve efetivos da Marinha, do Exército e da Força Aérea. E é interagências, pois ocorre 

uma clara “interação das Forças Armadas com outras agências com a finalidade de conciliar 



 
 

interesses e coordenar esforços”, no sentido de acolher os venezuelanos desassistidos, de 

maneira organizada, sistemática e eficiente (DE OLIVEIRA, 2018).  

                                FIGURA 8 – OPERAÇÃO ACOLHIDA – PROCESSAMENTO DE MIGRANTES  

                               VENEZUELANOS. 

 
               FONTE: DE OLIVEIRA, 2018. 

No tocante ao apoio de alimentação, a Força-Tarefa Logística Humanitária (FT Log 

Hum) fornece refeições quentes para os abrigos ocupados por não-indígenas e gêneros 

secos para os indígenas, compatíveis com seus hábitos alimentares (DE OLIVEIRA, 2018). A 

Operação Acolhida realiza todas as ações humanitárias de acolhimento através de 

alojamentos e banheiros, refeitórios, áreas de recreação, orientação sobre vacinação e 

atendimento de saúde, segurança, acessibilidade ao sistema de ensino e manutenção dos 

costumes culturais (FIGURA 9). Em relação aos trâmites legais de regularização migratória, a 

resposta brasileira está sendo rápida, com concessão de residência temporária, isenção de 

taxas e a emissão de CPF na hora facilita a obtenção da Carteira de Trabalho (KANAAN, 

2019). 

 Neste cenário, o Exército Brasileiro ocupou lugar de destaque na condução do apoio 

logístico à população venezuelana, empregando tanto os meios logísticos específicos quanto 

o pessoal especializado e experiência adquirida. Esta tríade foi fundamental para o sucesso 

da operação (MENDES, 2019). 

Paralelamente aos esforços humanitários e devido ao aumento do fluxo fronteiriço, o 

governo do Brasil intensificou a presença de tropas na fronteira Brasil/Venezuela, 

principalmente na região do município de Pacaraima. A maior presença do Exército 



 
 

Brasileiro nessa região tem permitido o incremento das ações fiscalizatórias na fronteira e o 

combate efetivo aos crimes transfronteiriços (DE OLIVEIRA, 2018).  

    FIGURA 9 – OPERAÇÃO ACOLHIDA – FLUXO MIGRATÓRIO EM PACARAIMA, RR. 

 
        FONTE: DE OLIVEIRA, 2018. 

 

Com relação ao apoio de saúde aos imigrantes venezuelanos, o Hospital de 

Campanha (H Camp) encontra-se, atualmente, desdobrado em Pacaraima, a fim de auxiliar 

no atendimento básico de saúde aos deslocados venezuelanos. Os módulos montados 

compreendem enfermaria, atendimento clínico, pediátrico e ginecológico, exames 

laboratoriais e atendimento de urgências e emergências. Suas instalações funcionam desde 

26 de abril de 2018, de modo complementar ao Hospital de Pacaraima (FRANCHI, 2019).  

Os imigrantes venezuelanos que apresentam algum problema de saúde ou doenças 

são conduzidos ao Posto de Atendimento Avançado (PAA), uma estrutura médica de 

campanha, do H Camp, que conta com médicos, dentistas, farmacêuticos e enfermeiros 

militares. O PAA apresenta 20 leitos de internação para o atendimento de portadores de 

doenças de baixa a média complexidade. Caso haja o esgotamento da capacidade de 

atendimento, esses pacientes são encaminhados para o Hospital de Pacaraima. Casos de 



 
 

maior complexidade são atendidos no Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista (MILITARY 

REVIEW, 2018 apud LOURENÇO, 2019).  

O estado final desejado da Operação Acolhida é o ordenamento da fronteira, com um 

fluxo migratório controlado, com todos os imigrantes (residentes e refugiados) assistidos nos 

diversos abrigos, estando em condições de serem absorvidos pelo sistema de ensino e 

mercado de trabalho local, participando do processo de interiorização ou retornando 

voluntariamente ao seu país de origem (KANAAN, 2019). 

Em relação a transporte logístico e humanitário, O Boeing 767 do Esquadrão Corsário 

(2º/2º Grupo de Transporte), situado na Ala 11, da Força Aérea, no Rio de Janeiro, tem 

apoiado a Operação Acolhida na mobilidade e interiorização dos migrantes abrigados para 

outros Estados da federação (FORÇA AEREA BRASILEIRA, 2018). São Paulo, Mato Grosso, 

Amazonas, Rio de Janeiro, Paraíba e Pernambuco receberam alguns dos primeiros 700 

migrantes que aceitaram, de forma voluntária, participar do processo de interiorização. Eles 

são encaminhados a abrigos, pastorais e centros de recepção responsáveis pelo 

acolhimento, fornecendo-lhes atenção básica e ajudando-lhes a buscar por inserção no 

mercado de trabalho local (MILITARY REVIEW, 2019). 

A operacionalização do plano de interiorização de venezuelanos foi uma resposta ao 

esgotamento da absorção socioeconômica da cidade de Boa Vista e do Estado de Roraima. 

Desde abril de 2018, 8.759 venezuelanos já foram interiorizados pelo governo federal e pela 

sociedade civil organizada. Esse plano abrange a interiorização vinculada ao trabalho, às 

bolsas de subsistência, em razão de sua vulnerabilidade especial, e, também, à 

intermediação de vagas de trabalho através do cadastro no portal Emprega Brasil.  O 

ordenamento de fronteira, as ações de abrigamento e a interiorização já retiraram mais de 

15 mil pessoas das ruas de Pacaraima e de Boa Vista, fator preponderante para a redução 

drástica dos casos de xenofobia (KANAAN, 2019). 

A Operação Acolhida tem cumprido os objetivos propostos desde a sua criação, em 

2018:  incrementar a logística de estruturação de abrigos, organizar e fiscalizar o processo de 

chegada, e por fim realizar o acolhimento e internalização das famílias (PINHO, 2019). O 

acolhimento dos venezuelanos continuará até a normalização da situação na República 

Bolivariana da Venezuela, normalizando assim o fluxo migratório para o Brasil, permitindo 

assim a passagem das funções e das atividades desempenhadas pelos militares para o 

componente civil (KANAAN, 2019). 



 
 

 Atualmente, a Operação Acolhida encontra-se em seu 11º contingente (Comando 

Militar do Sul), e o 12º contingente (Comando Militar do Leste) está em fase de capacitação, 

para substituí-lo. A fase de preparação reúne ensinamentos e troca de experiências, 

relacionados a ajuda humanitária, com representantes do Alto Comissionado das Nações 

Unidas para os Refugiados (ACNUR), Organização Internacional para a Migração (OIM), 

UNICEF (United Nations Children’s Fund), Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), 

dentre outros, em um ambiente característico de Cooperação Civil-Militar (CIMIC) e 

Assuntos Civis (EB, 2021). 

4.5 MINAS TERRESTRES  

4.5.1 Definições e o Contexto Histórico 

 

A mina terrestre é um artefato explosivo com o objetivo de criar um obstáculo, 

dificultando a passagem de indivíduos ou veículos em um determinado local. São enterradas 

e fabricadas normalmente com materiais duradouros como plástico, vidro ou metal. A forma 

mais comum de sua explosão é devido à pressão direta realizada sobre o local, embora ainda 

existam outras formas menos frequentes de ativação, tais como som, fios, vibrações e 

eletromagnetismo (FIGURA 10) (ANDRAOS et al., 2018). As Minas Terrestres Antipessoais 

(MAP) são dispositivos concebidos para explodir diante da presença, proximidade ou contato 

físico de uma pessoa e que tem a capacidade de matar ferir, lesionar, incapacitar ou causar 

danos a uma ou mais pessoas (COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, 1997).   

                                    FIGURA 10 – MINAS ANTIPESSOAIS (MAP). 

 
                                                    FONTE: ANDRAOS et al, 2018. 

Nos conflitos armados, o uso de minas terrestres segue uma lógica: é um artefato de 

baixo custo, usado com o objetivo principal de debilitar as tropas inimigas; instaladas de 

maneira tática, as MAP permitem o controle territorial, impedindo o trânsito de adversário 

no intuito de criar zonas de proteção, levando à retirada da população local (OROZCO 

SÁNCHEZ, 2018). Esses artefatos têm um impacto psicológico inegável sobre o inimigo. Não 



 
 

só desmoralizam as forças da oposição, mas as baixas resultantes desses explosivos podem 

inundar seus sistemas de apoio logístico (WILLIAMS, 1995). Além do impacto direto sobre as 

vítimas, as minas terrestres podem causar impactos regionais pois inutilizam áreas que 

poderiam ser explorados em atividades produtivas econômicas (TIBÚRCIO, 2011).                              

              FIGURA 11 – MINAS ANTIPESSOAIS (MAP). 

 
               FONTE: ANDRAOS, 2018. 

A história das minas terrestres pode ser ligada à Guerra Civil Americana. No entanto, 

as minas, como são conhecidas hoje, foram usadas pela primeira vez durante a Primeira 

Guerra Mundial como forma de combater tanques. Dado o tamanho das minas anti-tanque, 

era relativamente fácil para as tropas inimigas penetrar em campos minados e recuperar 

essas armas para seu próprio uso. Isso levou ao desenvolvimento das minas antipessoais, 

artefatos com uma gama muito menor de ação, que eram plantadas em campos minados 

anti-tanque, no intuito de impedir que soldados inimigos entrassem neles (FIGURA 11). As 

Minas Antipessoais (MAP), usadas principalmente para proteger as minas anti-tanque, mais 

valiosas, adquiriram vida própria (WILLIAMS, 1995).  

Os Estados Unidos da América foram os primeiros a desenvolver esta tecnologia, 

utilizando as MAP na Guerra da Indochina (1946-1954) e, posteriormente, durante a Guerra 

Fria, nos territórios disputados pela antiga União Soviética, e em maior escala no 

Afeganistão. O impacto que causavam sobre o ser humano transformou as minas terrestres 

em armas prediletas para a guerra devido a seu baixo custo e fácil acesso (JIMÉNEZ 

ALCÁZAR, 2017).  

Ainda no contexto da Guerra Fria entre EUA e a antiga União Soviética, a Guerra Civil 

na Nicarágua (1979-1990) foi o cenário no qual as minas terrestres haviam sido amplamente 

utilizadas na América Latina (TIBÚRCIO, 2011). O impacto do uso das MAP na Nicarágua 



 
 

adquiriu um significado histórico pelo conflito político-militar, na década de 1980 e por 

causa do tamanho do problema. Segundo o Boletim Informativo do Programa Nacional de 

Desminagem na Nicarágua (1990), foram instaladas, naquela época, 135.643 minas 

interpessoais pelo Exército Popular Sandinista, porém é desconhecido o número de MAP 

instaladas pela Resistência Nicaraguense (TORRES NAVARRETE et al., 2000) 

Em janeiro de 1995, o Peru atacou inesperadamente postos equatorianos localizados 

em áreas não demarcadas do Rio Cenepa, ataque que resultou no maior conflito militar 

entre os dois países, que ficou conhecido como Guerra de Cenepa (1995). O conflito bélico 

entre Peru e Equador não somente resultou em mortes de soldados peruanos e 

equatorianos, mas também, na contaminação dos territórios com minas e restos de 

explosivos de guerra. Em sua maioria, as minas foram colocadas na região de fronteira, 

afetando as regiões equatorianas de El Oro, Loja, Zamora Chinchipe, Morona, Santiago, e 

Pastaza, e do lado peruano, Tumbes, Piura, Cajamarca e Amazonas (JIMÉNEZ ALCÁZAR, 

2017). 

 Na Colômbia, por sua vez, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) 

tornaram-se, de acordo com o Relatório do Monitor de Minas Terrestres, o grupo armado 

que mais utilizou MAP, no mundo. A Colômbia enfrentou conflitos armados internos por 

mais de 40 anos, resultando num efeito colateral de uso de minas terrestres por parte dos 

grupos armados ilegais, principalmente as FARC e o Exército de Libertação Nacional (ELN). 

Segundo as Forças Militares da Colômbia, o uso das MAP representa uma tática defensiva 

para evitar a penetração em zonas dominadas pela guerrilha e pelo narcotráfico 

(HERNÁNDEZ, 2010). 

4.5.2 Banimento de Minas Terrestres Antipessoais nas Américas Central e do Sul 

 

Organismos internacionais como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e a 

Organização das Nações Unidas (ONU), entre outros, têm trabalhado no desenvolvimento e 

na busca de um consenso para a implementação das medidas relacionadas ao banimento de 

MAP. Esta temática é tratada por dois instrumentos do direito internacional: a Convenção de 

1980, sobre Certas Armas Convencionais, e a Convenção de 1997, sobre a proibição de MAP; 

proíbe o emprego, o armazenamento, a produção e a transferência de minas antipessoais 

(HUMBERT, 2014). 



 
 

No início dos anos 1990, perante os impactos humanitários causados pelas minas 

terrestres, seis Organizações Não Governamentais (ONGs) sediadas na Europa Ocidental e 

nos Estados Unidos criaram uma campanha com o objetivo de banir o uso desses artefatos: 

a Campanha Internacional pelo Banimento das Minas Terrestres (em inglês, International 

Campaign to Ban Landmines [ICBL]) (TIBÚRCIO, 2011). Em 1997, foi assinado por 122 países, 

incluindo o Brasil, o Tratado de Otawa, proibindo definitivamente qualquer atividade com 

minas terrestres, no firme propósito de não mais usarem tais armas e colaborarem com a 

total desminagem do Planeta (DA CÁS, 2009).  

Em 1991, após o término do conflito armado na Nicarágua, o país solicitou ajuda à 

Organização dos Estados Americanos (OEA) para o banimento das MAP. Em 1993, iniciou-se 

o Projeto de Desminagem do Território Nacional, com o apoio da OEA, com o objetivo de 

desarmar as minas existentes no país. Através deste Plano, segundo o Exército da Nicarágua, 

desde a sua criação até junho do ano 2000, foram destruídas 57.409 MAP. Além disso, foram 

incineradas 34.203 minas, no período de 1999 a 2002, de um total de 136.813 armazenadas 

pelo Exército da Nicarágua (TORRES NAVARRETE et al., 2000). 

Outro exemplo, de desminagem na América Central, é Honduras. Este país foi 

contaminado por minas e munições não detonadas, ao longo de suas fronteiras com El 

Salvador e Nicarágua, resultado do conflito entre esses dois países, na década de 80. No ano 

2000, Honduras concluiu a destruição de um estoque de 7.441 de MAP, mantendo 826 

unidades do artefato, posteriormente 815, apenas para treinamento. Seu programa de 

desminagem foi concluído em 2004. Porém, apesar disso, Honduras permanece afetado pela 

contaminação residual de MAP e munições não detonadas. Já a Costa Rica, em sua fronteira 

norte com a Nicarágua, também teve seu território contaminado, devido ao conflito armado 

no país vizinho. Em 2002, a Costa Rica anunciou a conclusão de liberação de todas as áreas 

minadas conhecidas (INTERNATIONAL CAMPAIGN TO BAN LANDMINES, 2009). 

Na América do Sul, os engenheiros do Exército Equatoriano removeram cerca de 

4.573 minas, no país sul-americano, desde o início da operação de desminagem. E por fim, o 

Exército Peruano completou a limpeza do Canal Zarumilla em 2002, bem como sua nascente 

em La Palma, no Peru. E num período de apenas um ano, entre junho de 2002 e maio de 

2003, a Marinha do Peru destruiu 17.651 minas antipessoais (MAP) numa área de 668 torres 

elétricas de alta tensão (INTERNATIONAL CAMPAIGN TO BAN LANDMINES, 2003 apud 

TIBÚRCIO, 2011). 



 
 

Na Colômbia, uma das comunidades mais afetadas foi a de San Carlos, região onde o 

conflito armado colombiano foi mais intenso, com massacres, abandono forçado de terras, 

estupros e assassinados. Para a Comissão Nacional de Reparação e Reconstrução (CNRR), a 

Colômbia era considerada, até pouco tempo, o país com maior número de vítimas e o 

terceiro, em número de artefatos instalados. Mesmo após a assinatura, em 1997, do Tratado 

de Otawa, o uso de MAP continuou indiscriminadamente. Em 2012, San Carlos foi declarado 

livre de minas terrestres, o que possibilitou o retorno da população, porém apesar da 

limpeza realizada pelo Batalhão de Desminagem do Exército Colombiano, ainda ocorrem 

acidentes na região (OROZCO SÁNCHEZ, 2018). 

Na América Central e na América do Sul, os esforços conjuntos de governos 

nacionais, da OEA e da Junta Interamericana de Defesa (JID) obtiveram êxitos: a América 

Central foi declarada zona livre de minas terrestres em junho de 2010 e a América do Sul, 

mesmo com diversas dificuldades, sobretudo no caso da Colômbia, tem avançado nos 

processos de desminagem, educação sobre os riscos das minas e assistência às vítimas de 

acidentes. Do ponto de vista do apoio efetivo a processos de desminagem, o Brasil teve 

presença de destaque na América Central através da atuação de militares da Arma de 

Engenharia, na Costa Rica, Guatemala, Honduras e Nicarágua e no apoio ao processo de 

desminagem na fronteira Equador/Peru (DA CÁS, 2009).  

Em 2001, o estoque brasileiro de MAP totalizava 30.748 minas, das quais 16.545 

seriam mantidas para fins de treinamento e o restante deveria ser destruído. Daquelas 

minas, 4.132 eram de fabricação nacional e 26.616 de fabricação belga (INTERNATIONAL 

CAMPAIGN TO BAN LANDMINES, 2009). Em 2008, o Ministério da Defesa declarou que o 

estoque havia sido reduzido para 10.986 minas, das quais 2.200 estavam sob a guarda da 

Marinha do Brasil e o restante sob a guarda do Exército Brasileiro (TIBÚRCIO, 2011).  

Atualmente, o Exército Brasileiro atua eficazmente no processo de desminagem na 

Colômbia, onde coopera com as Forças Armadas daquele país nestas ações desde a última 

década. Desde 2007, os militares desativaram 1.624 minas no país, segundo a Direção para 

Ação Integral Contra Minas Antipessoais (DAICMA) (ANDRAOS et al., 2018). Por fim, o 

Exército Brasileiro mantém um curso de preparação em desminagem humanitária, destinado 

a engenheiros militares, em virtude da periculosidade e, também da responsabilidade de 

bem representar a Nação Brasileira em missões de extrema importância como esta (DA CÁS, 

2009). 



 
 

Importante ressaltar que os efetivos das Forças Armadas são empregados na 

atividade de desminagem, unicamente, sob a solicitação do Estado afetado ou do 

Departamento de Assuntos Humanitários das Nações Unidas (DAHNU) e com a anuência do 

referido Estado; sempre e quando não tenha interesses envolvidos em um dos lados do 

conflito, e que não se converta em parte do mesmo conflito (HUMBERT, 2014). 

4.6 PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA MINUSTAH 

 

A condição de crise política no Haiti, constatada pelos 34 golpes de Estado e pela 

promulgação de 23 constituições, caracteriza-se como uma marca histórica tão forte quanto 

a de haver sido o primeiro país das Américas a conquistar, em 1804, sua independência. A 

segregação social e a crônica dependência econômica compõem importantes aspectos 

históricos causadores da instabilidade política do país que não conseguiram romper com a 

estrutura social deixada como herança colonial (LUCENA, 2013). 

Em 10 de junho de 2004, após a deposição do ex-presidente haitiano Jean-Bertrand 

Aristide, resultado do conflito que se instalara no país, o Conselho de Segurança da ONU 

aprovou sua Resolução nº 1.542, autorizando o início da Missão das Nações Unidas para 

Estabilização do Haiti (MINUSTAH). Seus propósitos primários eram: o estabelecimento de 

um ambiente seguro e estável, o apoio ao processo político e a promoção e o respeito aos 

direitos humanos (UNITED NATIONS, 2004a). 

 O Brasil foi convidado a liderar o contingente militar da MINUSTAH pela sua 

importância estratégica na América Latina. Após estudar o pedido, o governo brasileiro 

decidiu optar pela participação e, em junho de 2004, despachou seu primeiro contingente 

para o país caribenho, integrado por 1200 (mil e duzentos) homens, para um período inicial 

de 6 (seis) meses. Indicou também o chefe militar da missão – General Augusto Heleno 

Ribeiro Pereira, que passou a comandar o Contingente Militar da Missão, integrado por 

militares de 12 (doze) países, totalizando um efetivo de 6700 (seis mil e setecentos) homens 

(LESSA, 2007). 

Além de uma inovação e de uma oportunidade de exercer um papel protagonista, a 

MINUSTAH também representou um desafio ao Brasil. O motivo era o fato de a operação ser 

uma “missão de imposição da paz, envolvendo tanto missões ofensivas como ações 

tradicionais de manutenção da paz e de estabilização, além de distribuição de assistência 

humanitária” (SOUZA NETO, 2012, p. 244).  



 
 

 Os primeiros contingentes brasileiros precisaram readaptar a sua forma de atuação. 

O primeiro deles tinha sido preparado para enfrentar uma missão de manutenção da paz; no 

entanto, ao chegar ao terreno, modificou-se esta avaliação, de forma que o segundo 

contingente já sabia que enfrentaria um ambiente hostil. Violência urbana generalizada 

requer que a tropa seja muito bem treinada, devido ao envolvimento de civis e ao cenário 

urbano, principalmente em Porto Príncipe, onde a maioria dos contingentes estava 

desdobrada. Foi apenas com o terceiro contingente, entretanto, que os militares receberam 

treinamento para atuar em uma missão de imposição da paz (GIULIANA, 2008 apud SOUZA 

NETO, 2012).  

Dentre as operações realizadas nas áreas dominadas por gangues temos a Operação 

Jauru Sudamericano, que conquistou a região de Boston e a famosa Base Jamaica, que era 

local do Quartel-General do líder de gangue “Evens”. O caminho para a pacificação de Cité 

Soleil, grande comunidade da capital haitiana, era uma realidade que se consolidou nas 

operações seguintes, Nazca e Lot Nivo. Em três meses, no ano de 2006, tinha pacificado Cité 

Soleil, um fato memorável, a concretização desta missão (DA SILVA, 2012).  

A realização de eleições democráticas em 2006 pode ser interpretada como um 

progresso da missão entre os objetivos de um de seus pilares: a promoção da democracia e 

a garantia do processo político constitucional. No entanto, a contestação dos resultados tão 

logo realizada a divulgação das parciais permite-nos sugerir a prevalência de obstáculos à 

consolidação do regime democrático. Em uma democracia fragilizada por sequências 

numerosas de golpes de Estado e recorrentes governos autoritários, é preciso cautela em 

indicar sucessos (PAULA, 2020). 

Entre as principais atividades desenvolvidas pela Força Militar da MINUSTAH, 

destacaram-se as seguintes (BRAGA, 2017):  

- Patrulhas diurnas e noturnas, a pé, motorizadas e mecanizadas.  

- Escolta e segurança de comboios de ajuda humanitária.  

- Proteção aproximada de autoridades, incluindo a segurança pessoal do Primeiro-

Ministro e a segurança do Palácio Presidencial, além da proteção de visitantes ilustres.  

- Segurança de instalações consideradas sensíveis pelo governo do Haiti ou pela 

MINUSTAH, incluindo o porto e o Conselho Eleitoral Provisório (CEP).  

- Segurança de grandes eventos. 

- Pontos de bloqueio, pontos fortes e pontos de controle.  



 
 

- Controle, acompanhamento e proteção de manifestações populares. 

- Ajuda humanitária.  

- Operações conjuntas com a Polícia Nacional Haitiana (PNH) e com a Polícia das 

Nações Unidas (UNPOL).  

- Ações humanitárias em emergências, como incêndios e enchentes, tempestades 

tropicais e desastres naturais.  

- Negociação para evitar conflitos.  

- Recuperação de prédios públicos ocupados ilegalmente por ex-militares haitianos.  

- Operações militares de grande envergadura, em terreno urbano, contra gangues 

armadas que atuavam nos bairros populares.  

As despesas efetivamente realizadas pelo governo brasileiro, referentes à 

participação nas operações de paz das Nações Unidas no período 2005-2009, incluem a 

apropriação de custos com materiais e equipamentos; custos administrativos associados; 

passagens aéreas; e horas técnicas. As Nações Unidas procedem o ressarcimento ao Tesouro 

Nacional das despesas apresentadas pelo governo brasileiro nos itens e percentuais 

estabelecidos em norma da ONU. Até novembro de 2009, segundo o Ministério da Defesa, 

os reembolsos feitos pela ONU com relação a MINUSTAH totalizaram US$ 127 milhões 

(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2010). 

Em janeiro de 2010, um grande terremoto atingiu a região da capital, Porto Príncipe. 

Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), estima-se que 

morreram cerca de 217.000 pessoas, além da observância de mais de três milhões de 

pessoas (1/3 da população) diretamente afetadas, ocasionando também a destruição de 

aproximadamente 1,3 milhão de casas. O Ministério da Defesa determinou medidas de 

ressuprimento ao Batalhão Brasileiro de Força de Paz (BRABATT) e ao Hospital de Campanha 

(H Camp) da Força Aérea Brasileira (FAB) no Haiti. Foram transportadas 1.087.893 toneladas 

de carga para a tropa (viaturas, geradores e alimentos) e 1.021.623 de carga para ajuda 

humanitária (DO COUTO PEREIRA; DA SILVA MAIA, 2018). 

Em 2016, o Haiti foi atingido pelo furacão Matthew que devastou as regiões costeiras 

do noroeste e do sul. A cidade de Porto Príncipe foi poupada, ao contrário das cidades de Les 

Cayes e Jérémie, que sofreram inundações, deslizamentos de terra, e vários prédios e 

estradas foram severamente danificados. Segundo dados do Governo haitiano, um total de 



 
 

546 mortes e 43 feridos são os resultados diretos da passagem do furacão (DO COUTO 

PEREIRA; DA SILVA MAIA, 2018). 

Durante os anos de atuação brasileira na MINUSTAH, foram realizadas diversas Ações 

de Assistência Cívico-Social (ACISO). O ACISO é caracterizado por atividades de curta 

duração, geralmente de um dia, que são relativamente simples de serem planejadas e 

conduzidas. Essas atividades deram visibilidade à MINUSTAH e ao BRABATT e aumentaram o 

apoio da população à missão, porém eram de impacto imediato, não duradouro. A doação 

de alimentos e água potável, além de atendimentos médico e odontológico, foram 

relevantes para as comunidades locais, no entanto, não permitiam modificar, de forma 

permanente, tais necessidades. Por essa razão, era necessário intensificar a execução de 

projetos que transferissem conhecimentos e capacidades ao povo haitiano, para que este 

pudesse seguir sua evolução social e econômica. Com isso, foram realizados diversos cursos, 

com prioridade para as regiões onde o índice de violência era maior (DE CERQUEIRA, 2014).  

Por sua vez, as obras realizadas pela Companhia de Engenharia de Força de Paz do 

Brasil em benefício da população haitiana foram, particularmente, a perfuração de poços 

artesianos, serviços de terraplanagens, recuperação de estradas e asfaltamento de ruas. A 

água é um dos bens mais importante da população. Até fevereiro de 2007, foram quinze 

poços de água perfurados. E ainda, houve os trabalhos de ação humanitária realizados pela 

Companhia de Engenharia, que se realizaram basicamente em escolas e orfanatos, por 

intermédio da recuperação de carteiras, pintura de escolas, melhoria dos acessos das 

crianças às escolas, além da prestação de assistência médica e programação de atividades de 

recreação. Estas atividades foram muito importantes para melhorar a imagem da MINUSTAH 

perante a população local (DA SILVA, 2012). 

Após de treze anos de atuação brasileira na MINUSTAH, a Portaria Normativa Nº 3, 

de 17 de janeiro de 2017 foi o documento que deu início ao planejamento da 

desmobilização do Contingente Brasileiro (CONTBRAS) no Haiti, emitindo ordens para o 

Estado Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), para os Comandantes das Forças, 

portanto para os Órgãos de Direção Setorial e para os Comandantes das Organizações 

Militares de Força de Paz (DIAS, 2019).  

Ao longo de toda a missão, mais de 36 mil militares brasileiros foram destacados para 

o Haiti, possibilitando maior experiência e conhecimento para as Forças Armadas nacionais 

em operações de paz, pacificação de territórios e iniciativas de desenvolvimento social 



 
 

(FIGURA 12). Assim, o desempenho brasileiro por meio de suas Forças Armadas durante 

esses mais de 13 anos no Haiti se tornou paradigmático para a ONU, pois o Contingente 

Brasileiro no Haiti conseguiu realizar as suas operações sem casos de abuso sexual ou 

histórico de agressão ao meio ambiente (SILVA, 2018). 

O envolvimento brasileiro merece destaque por ter adotado uma postura diferente 

da apresentada por outros atores internacionais, percebidos, muitas vezes, como 

impositores de determinados padrões de instituições e de resultados ao contexto haitiano 

em experiências anteriores. A postura brasileira foi motivada pelo fato de o próprio Brasil ao 

mesmo tempo ofertar e receber cooperação para o desenvolvimento, o que permitiu um 

conhecimento mais aprofundado dos impactos da cooperação nas dinâmicas locais (SOUZA 

NETO, 2012). 

                                FIGURA 12: ATUAÇÃO DE FUZILEIROS NAVAIS NO TERREMOTO DE 2010, NO  
                                HAITI. 

 
                                 FONTE: DO COUTO PEREIRA; DA SILVA MAIA, 2018. 

5. CONCLUSÃO 

 

Os casos apresentados no presente trabalho ressaltam ainda mais a importância do 

preparo, do treinamento, da troca de experiências entre países. O Brasil defende o conceito 

de cooperação humanitária e não de ajuda humanitária, pois reforça a importância da troca 

de experiencia entre países de maneira igualitária. Uma maior projeção do Brasil no cenário 

internacional depende sobretudo da continuidade de sua tradição de defesa do 

multilateralismo, do respeito à soberania dos povos e da não intervenção, reforçando os 

laços de amizade e solidariedade entre as nações. 
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