Marinha do Brasil cumpre missão na Operação “UNITAS LI”
Written by Administrator
Wednesday, 09 June 2010 16:03 -

Há 51 anos, a Marinha do Brasil participa da Operação “UNITAS”. Este ano, o evento reuniu
navios do Brasil, Argentina, Estados Unidos da América e México. No período de 13 a 26
maio, foram realizados exercícios de guerra antissubmarino, antissuperfície e antiaérea. Ao
final da Comissão, foi simulada uma guerra entre países fictícios (laranja, amarelo e roxo), na
qual o Brasil, representando o país laranja, conseguiu cumprir a missão e vencer a simulação.
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Na manhã do dia 18 de maio, foi realizada uma Parada Naval, na qual todos os navios
participantes se posicionaram no dispositivo cerrado por cerca de 20 minutos.
Após a Parada, o primeiro exercício foi o Crossdeck, no qual os navios receberam, a
bordo, helicópteros de outras unidades. Nesse exercício, o helicóptero AH-HA Super Lynx, da
Fragata “Constituição” (F42), pousou nos convoos dos navios mexicano, ARM ”Baja
Califórnia”; argentinos, “ARA Sarandi” e ”ARA Robinson”; e norte-americano, “Spencer”
(WMEC 905). O exercício também foi executado pelas aeronaves AS565 “Panther” (México),
SH-60B “Warrior” (Estados Unidos da América), AS550 “Fennec” e SA-316B “Alouette III”,
ambos da Argentina.

No contexto das ações de guerra antissuperfície, foi realizado o exercício de tiro, “Gunnex
603”. Nesse exercício, a F42 disparou tiros de canhão contra o alvo Killer Tomato, afundando
o alvo.

Após o exercício de tiro, a F42 executou o “Leap-Frog” com o navio mexicano ARM “Baja
Califórnia” e com os argentinos ARA “Robinson” e ARA “Sarandi”. Nesse exercício, os navios
se adestram para a transferência de carga leve executando a aproximação e manutenção da
posição, sem efetivar a passagem de material.

Para o Comandante da Segunda Divisão da Esquadra, Contra-Almirante Edlander Santos,
exercícios como esses são importantes para a integração e interoperabilidade entre os países
participantes. “Atuando com Forças amigas, nós podemos trocar conhecimento. Aprendemos
com eles, e eles conosco”, disse.
Missão Cumprida
Na madrugada do dia 23, ocorreu a simulação de um conflito internacional, no qual o
Brasil, Argentina, Estados Unidos da América e México representaram três países simulados
(laranja, amarelo e roxo).
A missão do Grupo Tarefa (GT) Brasileiro (país laranja) era escoltar o Navio-Tanque
argentino, ARA “Patagônia”, do país amarelo, até a fictícia Ilha Manuel. Os GT Norte
Americano e Mexicano eram os supostos inimigos e tentaram impedir a chegada do
Navio-Tanque até a Ilha.
Durante o conflito, a equipe de Combat Camera do Brasil enviou notícias para influenciar
a ação dos inimigos. Por meio das notícias simuladas, foi possível criar um contexto histórico
da simulação de guerra.
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Ao final, o GT brasileiro cumpriu, com sucesso, sua missão na “UNITAS LI”, escoltando o
navio “Patagônia” até seu destino.
O encerramento da comissão aconteceu no dia 26 de maio, na Escola de Guerra Naval de
Buenos Aires. Representantes dos países falaram sobre lições aprendidas e desafios
enfrentados. A partir do dia 27, a Fragata “Constituição” seguiu para Operação “Fraterno
XVIII”.

Fonte: Marinha do Brasil
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