
CAPÍTULO 6

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DA PAZ

As operações de manutenção da paz são estabelecidas pelo Conselho de Segurança 
das Nações Unidas (CSNU) mediante a adoção de resolução por consenso ou 
voto afirmativo de pelo menos nove Estados-membros com representação nesse 
colegiado, entre os quais necessariamente seus membros permanentes.1

A temática da paz e segurança não pode ser considerada de forma isolada por 
inscrever-se num plano mais abrangente, onde estão presentes as dimensões relativas 
ao bem-estar dos povos e as considerações de justiça e democracia (Sardenberg, 
2015),  daí o entendimento de que as operações de paz das Nações Unidas (ONU) 
fazem parte de um todo maior – a política internacional. 

Este capítulo destina-se a caracterizar a atuação do Brasil nas operações das 
Nações Unidas para manutenção da paz e segurança internacional, mais especi-
ficamente nos esforços multilaterais de encaminhamento e solução pacífica de 
conflitos armados.

Nesse sentido, apresentam-se inicialmente alguns aspectos gerais da natureza 
da participação brasileira para, em sequência, apresentarem-se os dispêndios do 
governo federal, e finaliza-se com a descrição das principais políticas brasileiras 
para a consolidação da paz. 

O Brasil tem se caracterizado pela constante participação nas iniciativas de 
solução de conflitos e nas operações de manutenção da paz das Nações Unidas, no 
amparo da Constituição Federal de 1988, que estabelece os princípios que regem as 
relações internacionais, como a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, a igual-
dade entre os Estados e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 

A atuação brasileira contribuiu para a projeção do Brasil como ator global 
responsável bem como concretizou a solidariedade brasileira com os povos dos 
países em conflito, além de contribuir para o aperfeiçoamento das tropas brasileiras.

A manutenção da paz 

trata das atividades levadas a cabo em terreno, com o consentimento das partes em 
conflito, por militares, policiais e civis, para implementar ou monitorar a execução 
de arranjos relativos ao controle de conflitos (cessar-fogo, separação de forças etc.) e 

1. Estados Unidos, França, China, Rússia e Reino Unido.
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sua solução (acordos de paz abrangentes ou parciais), em complemento aos esforços 
políticos realizados para encontrar uma solução pacífica e duradoura para o conflito. 
A partir de 1990, essas operações passaram a ser utilizadas, mormente, em disputas 
de natureza interna, caracterizadas, muitas vezes, por uma proliferação de atores ou 
pela falta de autoridade no local (Brasil, 2013).

6.1 Dispêndios com operações de manutenção da paz

O Brasil participou de dezesseis missões de paz estabelecidas pelo Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, tendo destinado recursos do governo federal no 
montante de R$ 130 milhões (tabela 48).

Esses recursos foram alocados ao programa orçamentário identificado como 
Participação Brasileira em Operações de Paz e realizados pelas Forças Armadas. 

Em dezembro de 2013, conforme dados do Ministério da Defesa, o Brasil 
mantinha 1.729 militares das Forças Armadas em missões de paz das Nações 
Unidas, constituindo-se o 19o país dentre os 122 países contribuintes com tropas.2 

TABELA 48
Gastos anuais com as missões de paz das Nações Unidas (2011-2013)
(Em R$)

Missões 2011 2012 2013 Total

Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo (Monusco) 16.169.750 4.101.830 8.676.194 28.947.775

Operação Híbrida União Africana-Nações Unidas em Darfur (Unamid) 18.828.675 2.553.504 - 21.382.179

Missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti (Minustah) 6.399.802 5.289.894 5.888.255 17.577.951

Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) 2.597.524 6.532.793 4.397.266 13.527.582

Operação das Nações na Costa do Marfim (Unoci) 6.618.758 3.217.744 - 9.836.502

Missão das Nações Unidas no Sudão (Unmis) 5.505.514 3.719.079 - 9.224.592

Missão das Nações Unidas na Libéria (Unmil) 3.449.999 3.969.219 1.484.119 8.903.337

Missão da ONU no Sudão do Sul (Unmiss) - 5.479.935 - 5.479.935

Gabinete de Apoio das Nações Unidas para a Missão da União Africana 
na Somália (Unsoa)

1.497.757 3.006.653 - 4.504.410

Missão Integrada das Nações Unidas no Timor-Leste (Unmit) 2.261.706 776.583 - 3.038.289

Força de Segurança Provisória das Nações Unidas para Abyei (Unisfa) - 943.479 1.508.662 2.452.141

Missão das Nações Unidas na República Centro-Africana e Chade (Minurcat) 2.047.373 - - 2.047.373

Força de Observação de Retirada das Nações Unidas (Undof) 393.847 302.583 365.354 1.061.784

Missão das Nações Unidas para o referendo no Saara Ocidental (Minurso) 718.152 239.857 - 958.009

2. Conforme dados da ONU, o Brasil contribuía, à época, com 1.748 militares e policiais desdobrados, de um total de 
98,2 mil militares e policiais à disposição das Nações Unidas. Para mais informações, ver: UN Peacekeeping. Troop and 
police contributors archive (1990-2014). 2013. Ranking of military and Police contributions. Disponível em: <http://
goo.gl/wAJ1os>. Acesso em: 13 nov. 2015.

(Continua)
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Missões 2011 2012 2013 Total

Missão de Administração Provisória das Nações Unidas em Kosovo (Unmik) 437.627 131.982 - 569.609

Força de Manutenção da Paz das Nações Unidas no Chipre (Unficyp) 337.491 115.239 - 452.730

Total 67.263.976 40.380.374 22.319.849 129.964.200

Fontes: Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (Seain/MP); Secretaria de Assuntos 
Internacionais do Ministério da Fazenda (Sain/MF); e Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).
Elaboração: Ipea.

6.2 Práticas brasileiras para a consolidação da paz

O Brasil foi importante ator no processo de elaboração da arquitetura multilateral 
relativa ao tema, que tem na Comissão de Consolidação da Paz (CCP), criada em 
2005, seu elemento central. 

O país é membro do Comitê Organizacional da CCP e preside a Configuração 
Específica para a Guiné-Bissau desde sua criação, em 2007. Na condição de presidente 
dessa configuração, o Brasil tem sublinhado a necessidade de um enfoque integrado 
que abranja não apenas componentes políticos e de segurança, mas também econô-
micos e sociais.

De fato, essas operações são, na atualidade, a principal forma de ação militar 
legal e legítima das Nações Unidas para garantir a segurança coletiva. 

A importância que o instrumento adquiriu, especialmente após o fim da Guerra 
Fria, ilustra-se em números: o orçamento da ONU para missões de paz passou de 
US$ 230 milhões, em 1988, para US$ 7,8 bilhões, no período 2013-2014. Esse 
aumento vertiginoso reflete o fato de que as missões de paz passaram a englobar 
tarefas cada vez mais complexas, como reconciliação política, fortalecimento de 
instituições estatais, programas de desarmamento, desmobilização e reinserção 
social de ex-combatentes, proteção de civis, observação eleitoral, aperfeiçoamento 
da governança democrática e do Estado de direito e coordenação da ajuda huma-
nitária. No passado, em razão do cenário geopolítico mundial, as missões de paz 
cumpriam funções importantes, mas menos complexas, limitadas à observação de 
cessar-fogo e à interposição entre forças combatentes.

Contemporaneamente, as operações de manutenção da paz atuam ao lado 
das agências, fundos e programas das Nações Unidas, como o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef ), a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de 
Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU-Mulheres) e o Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), que procuram contribuir, cada um com mandato 
e orçamento próprios, para a estabilização de países em conflito. Trabalham 

(Continuação)
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também com organizações regionais, como a União Africana, bem como operam 
ao lado de países doadores e organizações não governamentais.

Até o presente, o Brasil participou de mais de quarenta missões de paz da 
ONU, mediante o envio de tropas, policiais e especialistas militares, com uma 
contribuição de mais de 33 mil capacetes azuis. A participação brasileira também 
se dá no exercício do comando militar de missões, como no caso da Missão das 
Nações Unidas para Estabilização do Haiti (Minustah) e na Missão das Nações 
Unidas na República Democrática do Congo (Monusco); e na composição de 
forças navais, a exemplo da Força-Tarefa Marítima da Força Interina das Nações 
Unidas no Líbano (Unifil). 

O envolvimento de militares brasileiros em missões de paz da ONU pode 
se dar de duas maneiras distintas: composição de tropa, quando os militares, com 
autorização do Congresso Nacional, integram um contingente armado, reunido 
em módulo de emprego operacional; e em missões individuais, como membros 
de Estados-Maiores, observadores militares e staff officers, não vinculados à tropa 
brasileira e ao pessoal especializado. As missões de tropa são de seis meses e as 
individuais, de um ano.

Em dezembro de 2013, o Brasil participava de nove missões de paz:  Haiti 
(Minustah); Líbano (Unifil); Sudão do Sul (United Nations Mission in South 
Sudan – Unmiss); Costa do Marfim (United Nations Operation in Côte d’Ivoire 
– Unoci); República Democrática do Congo (Monusco); na região de Abyei, no 
Sudão-Sudão do Sul (United Nations Interim Security Force for Abyei – Unisfa); 
Libéria (United Nations Mission in Liberia – Unmil); Chipre (United Nations 
Peacekeeping Force in Cyprus – Unficyp); e na missão para o referendo no 
Saara Ocidental (United Nations Mission for a Referendum in Western Sahara 
– Minurso) (tabela 49).

TABELA 49
Participação brasileira em operações de manutenção de paz da ONU (dez./2013)

Missão Local Função
Subtotal

(número de 
indivíduos)

Total
(número de 
indivíduos)

Missão das Nações Unidas para 
o referendo no Saara Ocidental 
(Minurso)

Saara Ocidental Observador militar 10 10

Missão das Nações Unidas para a 
estabilização no Haiti (Minustah)

Haiti
Policial 10

1.444
Tropas 1.434

Missão das Nações Unidas na 
República Democrática do Congo 
(Monusco)

República 
Democrática do 
Congo

Tropas 6 6

Força de Manutenção da Paz das 
Nações Unidas no Chipre (Unficyp)

Chipre Tropas 1 1(Continua)
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Missão Local Função
Subtotal

(número de 
indivíduos)

Total
(número de 
indivíduos)

Força Interina das Nações Unidas 
no Líbano (Unifil)

Líbano Tropas 258 258

Força de Segurança Provisória das 
Nações Unidas para Abyei (Unisfa)

Sudão e 
Sudão do Sul

Observador militar 3
4

Tropas 1

Missão das Nações Unidas na 
Libéria (Unmil)

Libéria
Observador militar 2

5
Tropas 3

Missão da ONU no Sudão do Sul 
(Unmiss)

Sudão do Sul

Policial 5

13Observador militar 5

Tropas 3

Operação das Nações na Costa do 
Marfim (Unoci)

Costa do Marfim
Observador militar 4

7
Tropas 3

Fonte: ONU.
Elaboração: Dpaz/MRE.

De acordo com a Divisão de Missão de Paz do Ministério das Relações 
Exteriores (Dpaz/MRE), foram mobilizados 11.110 homens e mulheres em seis 
diferentes contingentes brasileiros que atuaram nas operações de paz.

O país procura manter um engajamento permanente nos temas de paz e 
segurança internacional e nos debates sobre operações de manutenção da paz.  
O Brasil tem participação ativa em grupos de amigos voltados para a discussão de 
conflitos específicos, como no caso do Haiti, cujos pareceres influenciam as tomadas 
de decisão do Conselho de Segurança. Cabe ainda mencionar a importante atuação 
do Brasil no Comitê Especial de Operações de Paz da ONU (C-34), foro em que 
são negociadas diretrizes operacionais e conceituais referentes às missões de paz. 

Da participação brasileira nas operações de manutenção da paz das Nações 
Unidas, uma em especial merece atenção, pela destacada contribuição do país: a 
Minustah.

6.2.1 O  Brasil e a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti

O Brasil mantém-se como o maior contribuinte de tropas da Minustah.  
A missão tem seu comando militar exercido, desde seu princípio (2004), por general 
brasileiro. Entre as tropas, há engenheiros, médicos e enfermeiros brasileiros que 
desempenham importantes tarefas, inclusive de cunho social. 

No que se refere ao mandato da Minustah, o Brasil tem procurado garantir 
que sejam incluídos aspectos-chave para a paz no Haiti, tal como o desenvolvimento 
socioeconômico e o fortalecimento do Estado. Nesse sentido, tem contado com o 
apoio brasileiro na inclusão, no mandato da missão, de programas de rápido im-

(Continuação)
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pacto na área social, como a construção de escolas e hospitais e projetos na área de 
redução da violência em comunidades. O orçamento da Minustah reservado para 
tais atividades passou de US$ 3 milhões, em 2009-2010, para US$ 7,5 milhões, 
em 2010-2011 e 2011-2012.

No âmbito da missão,  militares brasileiros promoveram ações socioculturais 
na reconstrução do país, atingido por terremoto em 2010, destinadas a apoiar as 
comunidades mais necessitadas, cabendo registrar:

• sessões de cinema ao ar livre para mais de 6 mil haitianos, muitos dos 
quais pela primeira vez;

• distribuição de mais de 2 milhões de litros de água tratada nas bases; 2 mil 
kits de material escolar, com cadernos, livros, caneta, lápis e borracha; além 
de mobiliário escolar em 2013; e

• palestras sobre higiene pessoal, prevenção do câncer de mama, doenças 
sexualmente transmissíveis, aleitamento materno e o papel da mulher na 
sociedade haitiana, beneficiando cerca de 3 mil pessoas (ONUBR, 2013).

As ações desempenhadas pelos militares brasileiros têm colaborado também 
para a redução da violência em áreas bastante vulneráveis do Haiti. De acordo com 
o general brasileiro Edson Leal Pujol, a melhoria na situação de segurança possi-
bilitou que, em 2013, o Brasil retirasse do país um de seus batalhões, mantendo, 
porém, objetivo de fortalecer a Polícia Nacional do Haiti, aumentando seu efetivo, 
sua especialização e a melhoria do equipamento.
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