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RESUMO 

 
 
A Engenharia do Exército Brasileiro teve uma importante participação na MINUSTAH, 
especialmente no período após o terremoto de 2010. No período, os contingentes que 
se sucederam cumpriram missões de apoio ao componente militar, ao staff da ONU, 
e à sociedade haitiana, cobrindo tarefas de combate e construção no amplo espectro 
das operações militares. Além da projeção internacional da missão em si, tal 
experiência gerou ganhos doutrinários mensuráveis segundo os preceitos do 
DOAMEPI. Em decorrência, houve adaptações ao ambiente hostil enfrentado no Haiti 
e às exigências da ONU. Para tal, as Capacidades Operativas de Prontidão, 
Mobilidade e Contramobilidade, Atribuições Subsidiárias, Ações Sobre a Égide de 
Organismos Internacionais, Planejamento e Condução, Sistemas de Comunicações, 
Apoio Logístico Para Forças Desdobradas, Infraestrutura da Área de Operações, 
Saúde nas Operações, Proteção ao Pessoal e Proteção Física tiveram destaque por 
serem necessárias para o cumprimento das tarefas demandadas. O desenvolvimento 
de tais capacidades, ao longo da missão, gerou adaptações nas equipes de trabalho, 
buscando a otimização das potencialidades da Companhia. A maior parte das 
capacidades demandadas foi plenamente demonstrada. Outras, embora não tenham 
atingido a sua plenitude, deixaram uma experiência foi útil que possibilitou identificar 
as possibilidades de melhoria para missões futuras, nos contextos de guerra e não 
guerra, tanto em território nacional quanto no exterior. Em suma, as exigências 
expressas no Memorando de Entendimento firmado entre o Brasil e a ONU para 
aquela missão foram alcançadas de forma adequada. O sucesso alcançado e 
reconhecido internacionalmente comprova que o modo de trabalho adotado é viável, 
sendo pertinente considerar os relatórios da BRAENGCOY para os planejamentos de 
missões futuras, especialmente as que exigem flexibilidade, adaptabilidade, 
modularidade, elasticidade e sustentabilidade. 
 
 

Palavras-chave: Haiti, MINUSTAH, BRAENGCOY, capacidades, doutrina. 



 

ABSTRACT 
 
 
The Brazilian Army Engineering had an important participation in MINUSTAH, 
especially during the period after the 2010`s earthquake. During the term, contingents 
accomplished combat and construction missions across the broad spectrum of military 
operations, in order to support the military component, UN’s Staff and the Haitian 
Society. In addition to the international projection of the mission itself, this experience 
generated measurable doctrinal gains according to DOAMEPI precepts. As a result, 
there were adaptations to the hostile environment faced in Haiti and to the 
requirements of the UN. To reach that, Operative Capabilities such as Readiness, 
Mobility and Countermobility, Subsidiary Attributions, Actions Under the Aegis of 
International Organizations, Planning and Conduct, Communication Systems, Logistic 
Support for Deployed Forces, Infrastructure of the Operations Area, Health in 
Operations, Protection of the Personnel and Physical Protection stood out as the main 
requirements to fulfill the needed tasks. The development of such resources, 
throughout the mission, led to adaptations in the teams, seeking to optimize the 
Company's work potential. Most of the requested resources were fully demonstrated. 
Other, although it has not reached its fullness, were useful as experience, once that 
made it possible to identify possibilities of improvement for future missions, in the 
contexts of war and non-war, both in national territory and abroad. In short, the 
requirements expressed in the Memorandum of Understanding signed between Brazil 
and the UN for that mission were adequately met. The success achieved and 
internationally recognized proves that the way of working adopted is viable, and it is 
pertinent to consider BRAENGCOY's reports for future mission planning, especially 
regards to flexibility, adaptability, modularity, elasticity and sustainability. 
 
 

Keywords: Haiti, MINUSTAH, BRAENGCOY, capacities, doctrine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre as especialidades compreendidas pela Instituição Exército Brasileiro, a 

Arma de Engenharia é responsável pelo apoio à mobilidade e proteção das tropas 

amigas, contramobilidade dos oponentes, além de engajar-se em trabalhos 

relacionados à infraestrutura, prestando o apoio geral de Engenharia (Manual EB 70-

MC-10.237 A Engenharia na Operações, 1ª edição, 2018). No amplo espectro das 

Operações Terrestres atuais, essas responsabilidades subdividiram-se em uma 

extensa gama de trabalhos, variável de acordo com o ambiente, tropas e população 

envolvidos. Tais aspectos foram verificados, dentre outras ocasiões, na participação 

de uma Companhia de Engenharia Arma de Engenharia de Força de Paz do Brasil 

(BRAENGCOY – sigla em inglês) na Missão das Nações Unidas para a Estabilização 

do Haiti (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti - MINUSTAH, sigla 

em francês), especialmente após o terremoto de 2010. 

Quanto aos aspectos doutrinários, o Manual EB 70-MC-10.237 A Engenharia 

na Operações, prevê o apoio de Engenharia com a seguinte dotação: 

Os elementos de emprego da Engenharia são os seguintes: Pelotões de 
Engenharia, Companhias de Engenharia (Cia E), Batalhões de Engenharia 
(Btl Eng), Grupamentos de Engenharia (Gpt E) e os módulos especializados.  
O Pel E é a fração básica de emprego. Admite-se, também, o emprego de 
módulos especializados formados por grupos, turmas ou equipes 
(BRASIL, 2018, p. 2-13 – grifos do autor). 

Desse modo, a previsão de emprego da Engenharia em módulos 

especializados, constitui uma evolução da doutrina em relação ao que estava no 

Manual de Campanha C 5-1 Emprego da Engenharia, edição 1999 (publicação 

revogada pela Port 128-COTER, de 31 de outubro de 2018), que limitava o apoio a 

frações constituídas, com o Pelotão de Engenharia como fração básica de emprego. 

Além disso, tal conceito favorece o alinhamento com as características de 

flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade (FAMES), 

previstas no manual de Doutrina Militar Terrestre (EB20-MF-10.102). 

Os elementos são organizados de forma a atender um número maior de 
alternativas de emprego e que seja possível estruturá-los por módulos, 
combinar armas, com possibilidade de alterar seu poder de combate, 
conforme a situação. Para tal, os elementos da F Ter devem evidenciar as 
características de flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e 
sustentabilidade (FAMES) (BRASIL, 2019, p. 4-2). 

As tarefas de mobilidade, contramobilidade e proteção (MCP), além do apoio 

geral de engenharia (Ap GE), demandadas da tropa brasileira pela MINUSTAH, no 
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pós-terremoto de 2010, valeram-se de condutas adequadas ao ambiente operacional 

e aos trabalhos realizados, tendo gerado importantes lições para a BRAENGCOY e 

para o próprio Sistema Engenharia do Exército Brasileiro (EB). 

 

1.1 PROBLEMA 

 

A dinâmica da evolução das operações militares no amplo espectro de atuação, 

exige das Forças Armadas a constante atualização, buscando otimizar as suas táticas, 

técnicas e procedimentos (TTP), a fim de adquirir as competências necessárias para 

cada missão. 

A Arma de Engenharia da Força Terrestre Brasileira, seguindo tal tendência, 

vêm se adaptando, nas últimas décadas, às necessidades de apoio que surgem, tanto 

no âmbito do Exército Brasileiro, quando no tocante aos apoios à população. 

Internacionalmente, tais aspectos são desenvolvidos especialmente na participação 

em missões de paz sob a égide da Organização das Nações Unidas (ONU). 

A participação da BRAENGCOY na MINUSTAH, demandou a preparação das 

tropas para o contexto haitiano, com as suas marcantes especificidades psicossociais, 

logísticas e de infraestrutura. A característica de adaptabilidade possibilitou a 

adequação das tropas àquela Área de Operações, em suas dimensões física, 

informacional e humana, com destaque para esta última. Assim, o modo de trabalhar 

adotado em no Haiti, e mesmo no Brasil, por ocasião dos treinamentos, focou nas 

competências exigidas pela ONU para a situação enfrentada. Tal experiência gerou 

importantes ensinamentos para a Engenharia, aproveitadas principalmente pelo 

Departamento de Engenharia e Construção (DEC), Centro Conjunto de Operações de 

Paz do Brasil (CCOPAB), Comando de Operações Terrestres (COTER), órgãos da 

Força Terrestre responsáveis pelo preparo e emprego das tropas. 

Historicamente, a Arma de Engenharia é empregada, em frações definidas. 

Entretanto, tais estruturas, por sua rigidez, podem não ser as mais adequadas para 

as tarefas necessárias. O contexto atual, marcado pela volatilidade, incerteza, 

complexidade e ambiguidade (VICA), por vezes, pode exigir equipes específicas 

dotadas de capacidades orgânicas de diferentes pelotões. Módulos com tais 

características, por vezes tornam-se mais eficazes, mesmo com efetivos menores. 

Dessa forma, é possível alcançar resultados semelhantes e proporcionar uma 
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economia de meios, gerada pela otimização do emprego do pessoal e material, na 

medida necessária e adequada para o trabalho a realizar. 

O presente trabalho de conclusão de curso será desenvolvido em torno do 

seguinte problema: Como o efetivo da BRAENGCOY, no pós-terremoto, foi 

organizado para cumprir as tarefas demandadas na MINUSTAH, ante as capacidades 

exigidas pela ONU? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a organização das equipes da Companhia de Engenharia de Força de 

Paz do Brasil, a partir do 11º Contingente da Missão das Nações Unidas para a 

Estabilização do Haiti, considerando as capacidades exigidas pela ONU para aquela 

missão, concluindo a respeito da viabilidade de tal modo de trabalho para a Arma de 

Engenharia do EB.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Analisar as capacidades exigidas da BRAENGCOY, pela ONU, no recorte 

temporal delimitado. 

b) Apresentar as principais equipes organizadas no âmbito da BRAENGCOY 

para cumprir as tarefas específicas de engenharia, realizadas na 

MINUSTAH, em vista das exigências da ONU. 

c) Analisar as condições de comando e controle das frações da BRAENGCOY 

definidas para cumprir as tarefas demandadas pela MINUSTAH, no recorte 

temporal delimitado, concluindo se foram ou não adequadas. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O marco temporal da pesquisa inicia-se em janeiro de 2010, imediatamente 

após o terremoto que atingiu aquele país caribenho, no final do ciclo de trabalho do 

11º Contingente Brasileiro (CONTBRAS). O estudo poderá abordar lições praticadas 

até o fim da missão, em 2017, quando foi realizada a desmobilização pelo 26º 

Contingente. 
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O espaço a ser considerado é a área de responsabilidade que foi destinada à 

BRAENGCOY. Conforme o Memorando de Entendimento (MOU – sigla em inglês), 

constante do Anexo A deste trabalho, firmado entre a ONU e o Governo Brasileiro, a 

Companhia de Engenharia de Força de Paz foi concebida como apoio à MINUSTAH, 

e não a uma tropa específica. De tal forma, a área de atuação da BRAENGCOY 

estendeu-se por todo o Haiti, embora a maior quantidade de ações tenha se 

concentrado na capital Porto Príncipe. Além do território haitiano, este trabalho poderá 

citar procedimentos realizados em solo brasileiro, notadamente os ligados ao preparo 

e à logística, caso sejam pertinentes ao objeto deste estudo. 

O tema do presente trabalho de pesquisa, limitar-se-á ao estudo do modo de 

trabalho adotado no âmbito da BRAENGCOY, em sua participação na MINUSTAH. 

Tal enfoque busca avaliar a pertinência das equipes de trabalho empregadas nas 

diversas missões, a fim de confirmar os aspectos positivos e negativos de tal prática, 

no âmbito das capacidades de trabalho da companhia. 

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O estudo da participação da Engenharia do Exército Brasileiro na MINUSTAH 

permitirá a verificação de ensinamentos advindos das práticas e organização da tropa 

implementados em uma missão real, sob a égide da ONU e a possibilidade de serem 

adotados em outras Organizações Militares de Engenharia. 

Portanto, o trabalho cresce de importância por investigar a aplicabilidade de 

equipes modulares específicas, definidas para cumprir tarefas definidas, dentro das 

competências demandadas da engenharia do EB. A dosagem de engenharia, na 

ampla gama de apoios, no amplo espectro das operações, pode variar do conceito 

doutrinário fixo de pelotões constituídos, outrora adotado no Manual C 5-1 Emprego 

da Engenharia, para o emprego de módulos especializados, conforme admite o 

Manual EB 70-MC-10.237 A Engenharia na Operações, atualmente em vigência. 

Dessa forma, a análise das equipes operacionais da BRAENGCOY poderá servir de 

exemplo para situações em que seja pertinente o emprego de grupos modulares. 

Ainda, a presente pesquisa visa levantar se houve dificuldades no comando e 

controle de equipes diferentes do pelotão constituído, ao exercer uma capacidade 

típica da Arma de Engenharia no contexto da missão de paz em solo haitiano. Tal 



14 

verificação contribuirá para resolver dificuldades similares em situações futuras, em 

casos de emprego semelhantes.   

A participação da BRAENGCOY em atividades diversas, constituiu-se em um 

valioso laboratório de boas práticas, onde uma variedade de procedimentos pôde ser 

testada em situações reais. O trabalho realizado destacou-se perante a MINUSTAH, 

pela diversidade e excelência:  

(...) a BRAENGCOY mostrou ao mundo e à ONU a excelência do engenheiro 
militar brasileiro. Entre as diversas obras realizadas pela Companhia de 
Engenharia brasileira, podem ser citadas: destruição de explosivos (mais de 
3 mil kg); limpeza de valas (mais de 20 mil metros); perfuração de poços (64 
unidades); produção de asfalto (mais de 24 mil m³) e remoção de 
escombro/entulho (mais de 24 mil m³) (HAMANN e TEIXEIRA, 2017, p.65). 

Denota-se, a partir do exposto, que a participação da BRAENGCOY na missão 

de manutenção da paz em terras estrangeiras pode fornecer ensinamentos, oriundos 

da adoção das práticas mais adequadas à situação enfrentada. 

Finalmente, no sentido da prática da melhoria contínua presente no Exército, 

este trabalho visa elencar lições aprendidas nos campos: doutrina, organização, 

adestramento, meios, educação, pessoal e infraestrutura (DOAMEPI), que possam 

contribuir para a evolução da Arma Azul Turquesa, frente aos desafios surgidos nos 

tempos de constantes mudanças, enfrentados no panorama nacional e internacional 

da atualidade. 
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2 METODOLOGIA  
 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho, de acordo com a taxionomia de 

Vergara (2009), é qualitativa, explicativa e documental, por meio de pesquisa 

bibliográfica. Dessa forma busca elencar as informações necessárias para responder 

o questionamento proposto, e permitir a sua interpretação com base nos conceitos 

doutrinários em vigor. 

A pesquisa enquadra-se como qualitativa por valer-se de informações 

elencadas em trabalhos, estudos e levantamentos estatísticos prévios, que possam 

embasar as conclusões doutrinárias pretendidas. Portanto, ampara-se em uma 

pesquisa documental, privilegiando os seguintes tipos de fontes: revistas 

especializadas, relatórios oficiais, documentos oficiais da ONU, depoimentos de 

participantes da missão, documentários, manuais doutrinários e livros que reúnam 

dados capazes de embasar o tema a ser desenvolvido, ou explicar os conceitos 

abordados. 

O trabalho tem natureza explicativa. As conclusões dos objetivos intermediários 

são justificadas pelas informações oriundas das fontes pesquisadas, visando analisar 

de forma clara as capacidades que foram exigidas da BRAENGCOY pela ONU, a 

organização da tropa para cumprir as demandas, as equipes de trabalho e as 

condições de comando e controle demonstradas. Desse modo, pretendeu-se atingir o 

objetivo elencado, acerca da organização para o trabalho adotada pela tropa da 

Engenharia Brasileira, no Haiti, no pós-terremoto. 

Ainda, em relação às fontes de dados, a falta de estudo de campo e de 

entrevistas com ex-integrantes da BRAENGCOY constitui-se um fator de limitação 

para este trabalho. Entretanto, a experiência deste autor, em sua participação no 14º 

Contingente da MINUSTAH, compondo o efetivo da Cia Eng F Paz, bem como o 

trabalho como instrutor na preparação de outros contingentes, forneceu um importante 

embasamento para a interpretação dos dados levantados. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 A compreensão dos objetivos deste estudo exige uma introdução prévia acerca 

da situação e do ambiente das operações, da tropa de Engenharia e dos conceitos 

relacionados às capacidades militares e operativas, atualmente em uso no Exército 

Brasileiro.  

A seguir, serão apresentados a MINUSTAH, a BRAENGCOY, e o 

Planejamentos Baseado em Capacidades, a fim de facilitar o entendimento do 

trabalho da Engenharia do EB, na Área de Operações do Haiti. 

 

3.1 A MINUSTAH 

 

A Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti foi a continuação 

das tentativas do Conselho de Segurança da ONU (CSNU), para solucionar a situação 

humanitária que se agravava no país caribenho no início deste século. A nação tem 

um histórico de crise política, cuja escalada chegou ao limiar de uma guerra civil. 

Conforme descreve Kawaguti (2006, p. 15 a 20), o Haiti tornou-se uma ameaça à 

segurança no Caribe, demandando apoio externo na busca do retorno à estabilidade. 

Dessa forma, tentativas de estabilização passaram a ser implementadas pela ONU. 

A MINUSTAH foi a quinta tentativa da ONU de estabilizar o Haiti, sendo 

precedida por quatro missões na década de 1990 e pela Força Interina Multinacional 

(MIF), já no início da década de 2000, de acordo com Soares (2011, p. 18 e 19). Esta 

última, em 2004, foi substituída pela MINUSTAH, cujo comando do componente militar 

coube ao Brasil. Tal processo foi descrito nos anais do CCOPAB, conforme consta a 

seguir: 

No domingo, 29/2, quando o CSNU adotou a Resolução 1529 (2004) 
estabelecendo uma Força Multinacional Interina (MIF) e prevendo uma 
missão de paz, o Brasil iniciou o processo de alçar-se ao centro do processo 
decisório quanto ao Haiti. Dentro do Conselho, era necessário atuar 
diretamente na redação das decisões sobre a futura missão de paz. Para 
isso, o Brasil inseriu-se no recriado Grupo de Amigos do Haiti, que naquele 
momento incluía também Canadá, Chile, EUA e França (os quatro 
contribuintes da MIF). O Brasil tinha dois trunfos para assegurar-se de que 
seria ouvido, apesar de não ter tropas no terreno: como recém iniciara um 
novo biênio, havia interesse dos membros permanentes em cooperar com o 
Brasil para ter relações construtivas no Conselho; ao sinalizar que poderia 
contribuir com tropas para a futura MINUSTAH, a cooperação brasileira 

tornava-se ainda mais desejável (HAMANN e TEIXEIRA, 2017, p. 11). 
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Além do componente militar, cabe salientar que a MINUSTAH teve a 

peculiaridade de se preocupar com o desenvolvimento do Haiti após a estabilização, 

contanto assim com outros dois setores: um componente policial, com agentes da 

ONU (UNPOL) e componente civil. Mesmo a força militar da missão, composta por 

contingentes de Forças Armadas de vários países, não se limitou às tarefas da linha 

bélica, envolvendo-se também em ações voltadas para a infraestrutura do país 

hospedeiro, fundamental para as operações. Tais ações visaram principalmente 

contribuir para a retomada do desenvolvimento econômico haitiano. O trecho a seguir 

apresenta de forma suscinta, a evolução histórica da MINUSTAH, até a conformação 

existente à época do terremoto. 

A partir do terceiro contingente, inclusive, o Comando da Brigada e seu 
Estado-Maior são desativados e o CONTBRAS ganha uma Companhia de 
Engenharia de Força de Paz. Foi nesse momento que a MINUSTAH passou 
a enfrentar as gangues locais, iniciando por Bel Air. A partir do terceiro 
contingente, o CONTBRAS passa a ser composto pelo Batalhão de Infantaria 
de Força de Paz (BRABATT), incluindo-se o Grupamento de Fuzileiros 
Navais, e pela Companhia de Engenharia de Força de Paz (BRAENGCOY), 
com o efetivo total de 1.216 homens, sendo 832 homens no BRABATT, 234 
Fuzileiros Navais e 150 na BRAENGCOY. A BRAENGCOY, aliás, 
permaneceria com esse efetivo até 2008, quando foi aumentado para 250 
(CCOPAB, 2017, p 59). 

A MINUSTAH prolongou-se até 2017, tendo uma sobrevida maior do que a 

esperada. Tal fato deveu-se em grande medida aos fatores naturais, como as 

tempestades sazonais que assolam o país e, principalmente, o terremoto de janeiro 

de 2010. O próprio perfil da missão, apresentou sensíveis mudanças entre os períodos 

anterior e posterior à catástrofe natural, sendo este último período o foco deste 

trabalho. 

  

3.2 A BRAENGCOY 

 

A Companhia de Engenharia de Força de Paz do Brasil - BRAENGCOY, foi 

uma adição à MINUSTAH, em virtude das necessidades percebidas pelo componente 

militar da missão, em virtude das características do teatro de operações haitiano, 

excepcionalmente pobre em infraestrutura de transportes e logística de maneira geral. 

A implementação da Subunidade (SU) deu-se em 2005, 13 meses após a Resolução 

Nr 1542/CSNU, de 30 de abril de 2004, que oficializou a sua criação, conforme 

descrito no artigo “BRASIL no HAITI, um caso de sucesso”, pelo Tenente-Coronel 

Alerrandro Leal Farias: 
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A Companhia de Engenharia de Força de Paz/Haiti (Cia E F Paz-Haiti), 
designada de Brazilian Engineering Company (BRAENGCOY, sigla em 
inglês), participou da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti 
(Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti - MINUSTAH, sigla 
em francês), de 3 de abril de 2005 a 2 de junho de 2017, período no qual 24 
contingentes da Cia se sucederam na Missão (FARIAS, 2017, p. 1 e 2). 

Até então, o componente de Engenharia do Brasil, limitava-se a um pelotão 

orgânico do Batalhão Brasileiro de Força de Paz (Brazilian Battalion – Brabatt, sigla 

em inglês), composto por 38 homens. A necessidade de trabalhos relativos à 

mobilidade e apoio geral de engenharia, não só para a tropa brasileira, mas para toda 

a missão foi a motivação para o envio da BRAENGCOY ao Haiti, com efetivo de 150 

homens e equipamentos especializados. 

O preparo de tal tropa coube ao Departamento de Engenharia e Construção 

(DEC) em primeiro momento, havendo, a posteriori, o envolvimento também do 

CCOPAB, para a preparação de oficiais e praças em funções de comando, além da 

aplicação do Estágio Avançado de Operações de Paz. Tais treinamentos eram 

realizados em Unidades de Engenharia designadas para hospedar e fornecer os 

meios necessários ao efetivo de voluntários, durante o período de seleção final e 

treinamento. 

O efetivo da BRAENGCOY era substituído em rodízios semestrais, e foi 

otimizado conforme as necessidades da MINUSTAH: 

(...) efetivo da Cia, que começou com 150 homens, aumentou para 250 no 8º 
Contingente, diminuiu para 177 na BRAENGCOY/20 e, finalmente, para 120 
militares na BRAENGCOY/22, também corroborou com a necessidade de se 
otimizar o orçamento do preparo (FARIAS, 2017, p. 60). 

Além das necessidades militares, o aumento do efetivo da BRAENGCOY foi 

justificado, principalmente, nas grandes necessidades de reconstrução e mobilidade 

surgidas após o terremoto de 2010. Além disso, cabe salientar a recorrência de 

tempestades tropicais, como o Furação Mathew, que atingiu o país caribenho com 

grande severidade ainda em 2010. Neste contexto, inserem-se os contingentes 11º 

ao 27º, acerca dos quais trata este estudo. 

 

3.3 O PLANEJAMENTO BASEADO EM CAPACIDADES (PBC) 

 

 Dentre as ações de mudança em busca do constante aperfeiçoamento 

adotados no âmbito da Força Terrestre Brasileira, o PBC vem assumindo um papel 

relevante. Conforme descreve Anderson Gabino, no artigo “Planejamento Baseado 
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em Capacidades e Transformação da Defesa: desafios e oportunidades do Exército 

Brasileiro”, tem-se que: 

O Exército Brasileiro (EB) diagnosticou a necessidade de se transformar em 
um processo de transição da Era Industrial para a Era do Conhecimento para 
que as suas capacidades se tornem compatíveis com o anseio político 
estratégico do Brasil de se tornar uma potência mundial. 
A atual conjuntura do EB, mais do que a modernização da Força Terrestre, 
demanda por transformação, capaz de ser operacional e estar em prontidão 
em qualquer área de interesse geoestratégico do Brasil. 
Este processo sistemático de Transformação do EB exige, portanto, um 
planejamento de longo prazo coerente com a conjuntura nacional que 
determine um conjunto de ações estratégicas baseado em capacidades 
militares (GABINO, 2020, p. 01). 

 Tal conceito surgiu com base nas necessidades de emprego atuais da EB, no 

contexto do amplo espectro das operações militares, e de estudos acerca de 

experiências de Forças Armadas de outros países, além de ensinamentos colhidos 

pelas tropas brasileiras quando em emprego real, tanto em território nacional, quanto 

no exterior. Neste último caso, evidencia-se o protagonismo dos ensinamentos 

colhidos na MINUSTAH. 

 

3.3.1 O Sistema de Capacidades do EB 

 

O Exército Brasileiro em seu processo de melhoria contínua e em vista das 

necessidades do contexto geopolítico nacional e internacional, vem adquirindo novas 

capacidades e aperfeiçoando as já existentes (Brasil, 2015, p. 05) 

O Glossário da Forças Armadas MD35-G-01, defina o termo capacidade militar 

da seguinte forma: 

Conceito aplicado no nível estratégico que representa a aptidão de uma Força Armada para 

executar as operações que lhe cabem como instrumento da expressão militar do poder nacional. É 

obtida mediante a combinação de soluções organizacionais que integram as áreas de doutrina, 

organização, adestramento, material, liderança, educação, pessoal e infraestrutura. No processo para 

definir as capacidades requeridas a cada Força, consideram-se, basicamente, as conjunturas nacional 

e internacional, as potenciais ameaças ao país e o grau de risco associado a essas ameaças (BRASIL, 

2015, p. 55). 

Tal conceito ramifica-se em uma série de definições, buscando definir as 

diversas capacidades demandadas das Forças Armadas, as atividades e as tarefas a 

serem realizadas. Dessa forma, esses conceitos foram organizados no Catálogo de 

Capacidades do Exército (EB20-C-07.001):  

No período de 1º a 31 de outubro de 2013, reuniram-se os representantes do 
Estado-Maior do Exército, Órgãos de Direção Setorial e Comandos Militares 
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de Área, compondo uma equipe multidisciplinar de todas as áreas 
estratégicas do País, com o objetivo de mapear as capacidades militares 
terrestres e operativas do Exército, levando-se em consideração as áreas 
estratégicas do território nacional, o entorno estratégico e outras áreas de 
interesse. 
Ao final dos trabalhos, foi apresentada uma lista de capacidades que 
subsidiou o Centro de Doutrina do Exército na consolidação do conceito de 
planejamento baseado em capacidades e na definição das capacidades 
militares terrestres e operativas, as quais vêm ao encontro do Livro Branco 
de Defesa/2013, Doutrina Militar de Defesa/2007 (em atualização), Estratégia 
Militar de Defesa/2006 (em atualização) e Doutrina Militar Terrestre/2014, 
com vistas a se contrapor às ameaças dentro das áreas estratégicas, atuando 
no amplo espectro dos conflitos (BRASIL, 2015, P. 05). 

O exposto mostra que a necessidade de se adequar às novas tendências, 

verificadas em outras Forças Armadas foi percebida também no Brasil, para o território 

nacional e o entorno estratégico. Em termos conceituais e em níveis mais específicos 

(estratégico, operacionais e tático), a busca de efeitos em curto e médio prazos é 

atendida mediante o desenvolvimento das Capacidades Operativas (CO), descritas 

no Catálogo de Capacidades do Exército, da seguinte forma: 

É a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que possam 
obter um efeito estratégico, operacional ou tático. É obtida a partir de um 
conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: 
Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, 
Educação, Pessoal e Infraestrutura - que formam o acrônimo DOAMEPI 
– grifos do autor - (BRASIL, 2015, p. 07 – grifos do autor). 

O acrônimo DOAMEPI destaca-se no conceito acima, por ser indispensável 

para o desenvolvimento de capacidades. Portanto, irá balizar este trabalho no tocante 

a doutrina, organização, adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura 

possíveis de análise, na BRAENGCOY, durante o recorte temporal delimitado. 

É importante também, no contexto deste trabalho, definir o conceito de 

Capacidade Militar Terrestre (CMT), descrito no Catálogo de Capacidades, da 

seguinte forma: 

A capacidade militar terrestre é constituída por um grupo de capacidades 
operativas com ligações funcionais, reunidas para que os seus 
desenvolvimentos potencializem as aptidões de uma força para cumprir 
determinada tarefa dentro de uma missão estabelecida. (BRASIL, 2015, p. 
07) 

A experiência vivenciada na MINUSTAH, sob a égide da ONU e o contato com 

as tropas de diversos países, além dos componentes policiais e civis, gerou um 

aprendizado que pode ser útil para a implementação das mudanças pretendidas para 

a Engenharia da Força Terrestre do Brasil. 
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4. AS CAPACIDADES DEMANDADAS DA BRAENGCOY PELA ONU 

 

A ONU, no contexto da MINUSTAH, exigiu que a formação da Companhia de 

Engenharia de Força de Paz, contemplasse capacidades importantes para 

desempenhar tarefas necessárias ao contexto haitiano. Para tal, o Memorando de 

Entendimento, firmado com o Governo Brasileiro em julho de 2005 (Anexo A), tratou 

de definir as condições para a participação da tropa de Engenharia do Exército 

Brasileiro naquela missão. 

O acordo, assinado em Nova York pelo representante permanente do Brasil na 

ONU, Ronaldo Mota Sardenbergue, originalmente possuía 15 artigos e 7 anexos (de 

A à G), escritos na língua inglesa. O memorando especificou as definições da missão, 

os objetivos e as exigências iniciais de pessoal, equipamentos, sustentabilidade, 

performance, inspeções periódicas e inopinadas, e condições de reembolso pela ONU 

dos gastos brasileiros na MINUSTAH. As mudanças na missão, com o passar do 

tempo, levaram a adaptações no MOU original, especificadas em emendas que 

ajustaram as exigências da ONU à cada fase dos trabalhos de estabilização (para 

este trabalho, foram estudadas as Emendas 2, 4, 5 e 6). 

O efetivo original, de 150 militares, foi elevado para 250, conforme acordado na 

emenda 2 (Amendment Nº 2, de dezembro de 2008). Cabe ressaltar que o efetivo 

sofreu ajustes ao longo da missão, conforme as necessidades de trabalhos de 

engenharia percebidos até a desmobilização, em 2017. Concomitantemente, a 

mesma emenda passou a exigir a realização de novas tarefas em proveito da 

MINUSTAH, que serão exploradas no decorrer deste capítulo. 

A dotação de material (individual e coletivo) exigida no período alvo deste 

trabalho, foi definida pelo acordo original e pelas alterações firmadas em comum 

acordo entre o Brasil e a ONU, nas emendas 4 e 5. Essas emendas foram justificadas 

da seguinte forma: 

As emendas número 4 e número 5 forma levantadas para garantir 
transparência, consistência e para auditar considerações das Nações Unidas 
e seu Governo. As emendas permitirão mais claros e mais simples cálculos 
de sinistros dos equipamentos de posse do contingente. (ONU, 2012, p. 2) 

 Tais mudanças atualizaram as condições de reembolso e ajustaram o quadro 

de viaturas e equipamentos diversos (com destaque para os classificados no âmbito 

do EB, como classe VI) aumentando, dessa forma, a capacidade de trabalho da 

BRAENGCOY. 
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 Desse modo, serão abordadas a seguir, as capacidades exigidas da 

BRAENGCOY, pela ONU, no pós-terremoto, com base no efetivo, na dotação de 

material vigente à época e nas tarefas de responsabilidade da Companhia. O estudo 

foi organizado à luz das capacidades descritas no Catálogo de Capacidade do 

Exército (EB20-C-07.001), bem como na Lista de Tarefas Funcionais (EB70-MC-

10.341), atualmente vigentes no Exército Brasileiro, buscando verificar se a 

capacidade para cumprir tais atribuições foi demonstrada pela tropa. 

 

4.1 AS PRINCIPAIS TAREFAS DA BRAENGCOY 

 

As atividades a serem desempenhadas pela tropa, nas diversas operações de 

guerra e não guerra, estão descritas no Manual de Campanha EB70-MC-10.341 Lista 

de Tarefas Funcionais (1ª Edição, 2016). O manual conceitua as seis funções de 

combate (Comando e Controle, Movimento e Manobra, Fogos, Inteligência, Logística 

e Proteção), as atividades e as tarefas. Estas últimas são descritas da seguinte forma: 

Tarefa é o trabalho ou conjunto de ações cujo propósito é contribuir para 
alcançar o objetivo geral da operação. É um trabalho específico e limitado no 
tempo que agrupa passos, atos ou movimentos integrados, segundo uma 
determinada sequência e destinado à obtenção de um resultado determinado. 
As tarefas constituem ações a serem executadas pelos diversos sistemas e 
elementos operativos (Brasil, 2016, p.1-3). 

A ONU procurou determinar as principais tarefas a serem desempenhadas pela 

BRAENGCOY no Haiti. Tais exigências constam do Memorando de Entendimento e 

em suas emendas (Anexo A). Cabe ressaltar que algumas tarefas são expressas 

claramente nos documentos, enquanto outras foram deduzidas em virtude do material 

e pessoal exigidos.  

A seleção das capacidades a empregar deve, obrigatoriamente, considerar a 
premissa de que o emprego do poder de combate terrestre deve se dar de 
forma gradual e proporcional ao problema militar enfrentado. Ou seja, na 
quase totalidade das situações enfrentadas, os comandantes devem dar 
preferência às soluções que impliquem no menor emprego da força, 
resguardando as capacidades letais de sua tropa para as situações mais 
críticas. Capacidades não letais que possam dissuadir o oponente ou retirar-
lhe a legitimidade das ações podem e devem ser exploradas, antes de optar-
se pelo emprego de capacidades letais. Quanto maior a precisão no 
levantamento das atividades e tarefas a executar e na seleção das 
capacidades a empregar, maiores serão as possibilidades de sucesso nas 
operações (Brasil, 2016, p.1-2). 

 Dessa forma, o MOU prevê, em seu artigo 5º, que o Governo Brasileiro 

contribua com o pessoal e equipamentos (major equipment e minor equipment), 

necessários para o funcionamento e sustentabilidade da Organização Militar; 
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descrevendo tais demandas nos seus anexos A, B e C, respectivamente. Prevê ainda 

que essas contribuições serão ressarcidas pela ONU. 

 O recorte temporal do pós-terremoto tem suas características definidas pelas 

Emendas 2, 4 e 5 ao Memorando de Entendimento (disponíveis no Anexo A), que 

incluíram consideráveis mudanças. Dentre as citadas, a Emenda 2 elevou o efetivo 

da Cia para 250 militares, aumentando a gama de tarefas possíveis para a tropa. 

 As Emendas 4 e 5, por sua vez, ajustaram o quadro de material inicial, em 

equipamentos, viaturas e outros meios de diversos tipos, necessários à missão. O 

material de emprego militar (MEM), especialmente os de classe VI e IX, foi previsto 

no Anexo C do MOU, sendo considerado indispensável para o trabalho demandado 

no período pós-terremoto. 

 As demandas da ONU, tornaram imperativo que as tropas adquirissem 

determinadas capacidades (a serem relacionadas à frente, neste capítulo), o que 

relaciona diretamente a seguinte análise ao objetivo pretendido neste trabalho. 

 A seguir, serão abordados, de modo sumário, os materiais de exigidos da 

BRAENGCOY, a fim de permitir a identificação das principais tarefas confiadas à 

Engenharia Brasileira pela MINUSTAH. 

 

4.1.1 A Dotação de Viaturas e Equipamentos da BRAENGCOY 

 

 A BRAENGCOY, em linhas gerais, foi dotada de equipamentos de 

terraplanagem, como tratores de esteiras (TE), motoniveladoras (MN), rolos 

compactadores lisos e corrugados, retroescavadeiras (RE), carregadeiras sobre rodas 

(CR), escavadeiras hidráulicas e tratores polivalentes. Dispunha também de britador 

e usina de asfalto, pavimentadoras, equipamentos topográficos e conjunto para 

análise de solos. Além disso, recebeu viaturas de transporte de material, como 

caminhões basculantes, e cavalos mecânicos com prancha baixa, para o transporte 

dos equipamentos. 

 Tal maquinário permitiu à BRAENGCOY realizar a extração, transporte e 

utilização de matérias primas para a construção vertical, produção de pedra brita e 

asfalto, asfaltamentos de bases militares e civis em proveito da MINUSTAH e do 

próprio Haiti. Além disso, os equipamentos e caminhões basculantes foram 

indispensáveis para o apoio às operações de patrulhamento ostensivo desenvolvidas 

pelo componente militar, garantindo o apoio à mobilidade, especialmente na capital 
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Porto Príncipe, cujas vias apresentavam diversos pontos de obstrução por entulho e 

lixo no pós-terremoto. 

 A vertente de construção vertical foi comtemplada com equipamentos 

específicos, como betoneiras e caminhão betoneira, vibrador de concreto, 

equipamentos para análise de solo, andaimes, dentre outros. 

 Além desses, o MOU previu a dotação de equipamentos para a perfuração de 

poços e bombeamento de água, e plantas de tratamento d’água por osmose reversa, 

a serem utilizados em proveito próprio e da Missão, em virtude da incapacidade do 

Haiti em fornecer água potável.  

 Foram disponibilizados também, grupos geradores de energia, torres de luz, 

guindastes pesados, guindastes leves, empilhadeiras, botes e motores de popa. 

Assim, possibilitando, respectivamente, o suprimento próprio de energia elétrica, o 

trabalho noturno, a movimentação de material pesado e o apoio em corpos d’água. 

 A fim de permitir as tarefas logísticas, a companhia recebeu viaturas para 

transporte de gêneros alimentícios, material de intendência e pessoal, como 

caminhões, ônibus e viaturas tipo pick Up. Dessa forma, tornando-se independente 

para realizar a movimentação de pessoal e material na Área de Operações. 

 Para a coordenação das atividades, a Companhia foi dotada de equipamentos 

rádio de curto, médio e longo alcance, além de telefonia fixa e celular e serviços de 

Internet. Vale ressaltar que tais equipamentos tinham a dupla função de possibilitar as 

comunicações internas da BRAENGCOY nas operações, as ligações com os escalões 

superiores da ONU e do EB, no Brasil (C2), além de servirem para o uso individual 

dos militares, facilitando o contato com os familiares em território nacional.   

 O equipamento de classe V da BRAENGCOY foi previsto no MOU para a 

defesa do pessoal e equipamentos, contemplando armamento individual, coletivo e 

explosivos. Vale ressaltar que a Companhia realizava o empaiolamento dos 

explosivos e munições próprios e dos BRABAT. Além disso, o Memorando de 

Entendimento estabeleceu a Engenharia Brasileira como responsável pelo EOD, 

dotando-a do equipamento necessário para a neutralização de artefatos explosivos, 

conforme o seguinte texto: “Apoiar a própria BRAENGCOY, os Batalhões de Infantaria 

do Brasil (incluindo o pessoal do Paraguai), a Unidade de Polícia Militar da Guatemala, 

e a Companhia de Suprimentos do Quartel General das Filipinas (ONU, 2012, p.C-6).” 

 Convém destacar também que a manutenção de todo o material acordado no 

MOU foi prevista, nas mesmas emendas, como obrigação da tropa. Para garantir o 
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padrão de operacionalidade dos equipamentos e viaturas, o acordo previu inspeções 

da ONU, com a seguinte justificativa: 

Os resultados do processo de controle são para ser usados como base 
consultiva de discussão no nível mais baixo possível, para corrigir possíveis 
discrepâncias ou decidir acerca de ações corretivas, incluindo ajustes no 
acordo de reembolso. Alternativamente, as partes, dado o grau de não 
cumprimento do MOU, podem buscar renegociar o escopo de contribuição 
(ONU, 2012, p. B5-6). 

 Portanto, ferramentas, equipamentos e suprimentos para manutenção do 

material, foram agregados ao quadro de material da BRAENGCOY, a fim de evitar 

prejuízos no reembolso e o comprometimento financeiro da missão. Dessa forma, a 

companhia responsabilizava-se pela manutenção leve e pesada de todos os 

equipamentos e viaturas previstos no MOU. 

 Além desses, outros meios, classificados como minor equipment, foram 

adicionados ao quadro de material, a fim de possibilitar o funcionamento rotineiro e a 

segurança das instalações, como material de combate a incêndio, lavanderia, lazer e 

limpeza. 

 Em virtude do exposto, e com base na Lista de Tarefas Funcionais do EB, 

infere-se que a BRAENGCOY teve como encargo principal as tarefas, agrupadas por 

Funções de Combate, no subitem a seguir. 

 

4.1.2 As Principais Tarefas Confiadas à BRAENGCOY no Haiti 

 

 Conforme o Manual EB70-MC-10.341 Lista de Tarefas Funcionais, os 

problemas militares são constituídos por tarefas específicas, cuja identificação permite 

otimizar o cumprimento das missões. O manual faz a seguinte proposição: 

(...)sempre será possível decompor a solução de cada problema militar em 

uma série de tarefas a serem cumpridas. Durante a fase de planejamento das 

operações, os comandantes e seus estados-maiores identificam todas as 

tarefas a cumprir, selecionam as capacidades mais adequadas para que cada 

tarefa seja cumprida com eficácia e iniciam o detalhamento de como cumprir 

a missão recebida. 
A eficácia na aplicação do poder de combate terrestre resulta dessa aptidão 
de comandantes terrestres e seus estados-maiores para identificar 
adequadamente toda a gama de capacidades operativas que tem a sua 
disposição e perceber as possibilidades e a adequabilidade de emprego de 
cada uma delas na solução de cada problema militar específico. (BRASIL, 
2016, p. 1-1) 

 Em virtude da análise da dotação de material e do efetivo da OM acordado para 

o pós-terremoto na MINUSTAH, bem como dos relatórios de contingentes da 

Companhia de Engenharia de Força de Paz, entre 2011 e 2017, foi possível relacionar 
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as seguintes tarefas exigidas da BRAENGCOY, agrupando-as por funções de 

combate: 

a) Comando e Controle (C2): Realizar o planejamento da infraestrutura, a 

necessidade de pessoal, material, recursos de TI e de Comunicações, 

necessários do comando e controle das operações. 

b)  Movimento e Manobra: manter a prontidão operativa, ficando em condições 

de ser empregado em missão de combate, com todo o seu equipamento, 

armamento, viaturas, munições, suprimentos e demais fardos de material. 

Apoiar a mobilidade, com a transposição de barreiras e obstáculos, a 

neutralização de artefatos explosivos improvisados ou explosivos não 

detonados, prover a conservação e reparação pistas e estradas, priorizando a 

rede mínima necessária para o movimento e a manobra.  

c) Logística: Realizar a manutenção preventiva e corretiva em proveito próprio e 

proporcionar a evacuação de material, conforme as condições de reembolso 

do MOU. Realizar o transporte do pessoal e material próprios, na A Op do Haiti. 

Prover o próprio suprimento, incluindo o planejamento da demanda, a 

obtenção, o armazenamento e a distribuição do material. Proporcionar o apoio 

ao pessoal, ao menos para alimentação, alojamento e recreação, além de 

participar da preparação e treinamento do efetivo próprio. Proporcionar apoio 

de saúde ao efetivo próprio, incluindo medicina preventiva e curativa (limitada 

ao nível 1), bem como a logística de material classe VIII. 

d) Proteção: Proporcionar o apoio à desativação ou destruição de artefatos 

explosivos e munições falhadas (EOD), realizando a remoção e destruição de 

engenhos falhados e de artefatos explosivos improvisados. Realizar trabalhos 

de Organização do Terreno (OT), construir posições de combate e realizar 

trabalhos de fortificação de campanha, a fim de preparar a posição defensiva 

da tropa. Por fim, prover a segurança do pessoal, material e instalações 

próprios.  

 As tarefas elencadas acima, foram as principais demandas da ONU à 

BRAENGCOY. Entretanto, eventualmente, outros trabalhos foram desempenhados 

em menor grau pela tropa, como o levantamento de informações (inteligência) e a 

realização de Ações Cívico Sociais (ACISO), em proveito da população haitiana. 

Todavia, este trabalho tem seu foco direcionado às capacidades necessárias para a 
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realização das principais tarefas cumpridas ao longo da Missão. Isto posto, são 

abordas a seguir, as capacidades necessárias para atender os trabalhos elencados. 

 

4.2 AS CAPACIDADES OPERATIVAS 

 

 Identificadas as principais demandas de tarefas por parte da ONU (dedutíveis 

com base no Memorando de Entendimento para a criação da BRAENGCOY, bem 

como em suas emendas) pode-se verificar as capacidades necessárias para cumprir 

os trabalhos relacionados a cada tarefa.  

 A figura a seguir, extraída do Catálogo de Capacidades do Exército, favorece a 

compreensão dos conceitos de tarefas e capacidades, citados neste trabalho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 Figura 1: Esquema de Capacidades, Atividades e Tarefas. 

 Fonte: Catálogo de Capacidades do Exército. 

 Isto posto, serão elencadas as Capacidades Operativas previstas no EB20-C-

07.001, necessárias à BRAENGCOY, para cumprir as tarefas sob sua 

responsabilidade na MINUSTAH, no pós-terremoto (listadas no item anterior): 
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a) CO 03 Prontidão: “ser capaz de, no prazo adequado, estar em condições de 

empregar uma força no cumprimento de missões, valendo-se de seus próprios 

recursos orgânicos e meios adjudicados” (BRASIL, 2015, p. 9). Tal capacidade 

foi necessária para que a Companhia cumprisse a tarefa de permanecer em 

prontidão operativa, capacitando-a a fazer frente a problemas militares 

eventuais, reportados pela MINUSTAH, em prazo curto (flash report). No 

contexto da BRAENGCOY, consistia em manter o pessoal e o material - 

especialmente os equipamentos e viaturas – em condições operativas, 

demandando, para tal, de manutenção atualizada e a existência de 

suprimentos das diversas classes em condições de uso nas instalações da OM. 

Ressalta-se também que tal capacidade implicou no cumprimento das tarefas 

inerentes a função de combate logística para a próprio Subunidade. 

b) CO 09 Mobilidade e Contramobilidade: “ser capaz de modificar o terreno, 

manipulando obstáculos naturais e artificiais, para facilitar o movimento das 

forças amigas e dificultar o movimento do oponente” (BRASIL, 2015, p. 10). Por 

sua vez, a Mobilidade e Contramobilidade foram constantemente 

demonstradas pela BRAENGCOY, não apenas para a tropa de Engenharia, 

mas para todo o Componente Militar da MINUSTAH. Especialmente porque a 

mobilidade das tropas ficou prejudicada pela grande quantidade de entulho e 

lixo depositados nas ruas em ambiente urbano, tornando indispensável que a 

Engenharia removesse quaisquer obstáculos, garantindo a movimentação das 

viaturas de arma base, forças policiais e staff da ONU, tanto par as operações 

quanto para a logística. Cabe ressaltar que tais trabalhos favoreceram também 

organizações humanitárias presentes na A Op, além da própria população 

haitiana. Os depoimentos a seguir, transcritos do documentário “Bombagay, 13 

anos de Brasil no Haiti”, do Ministério da Defesa, corroboram com a importância 

demonstrada pela manutenção da mobilidade, pela Companhia de Engenharia, 

no pós-terremoto. Neles, o General Joaquim Silva e Luna (Force Commander) 

e o Coronel Anderson Soares do Carmo (Cmt da BRAENGCOY), 

respectivamente, dão seus testemunhos acerca desta capacidade: 

Gen Silva e Luna: “A Engenharia não só desobstruiu ruas, mas construiu 
estradas, recuperou pontes, construiu vários postos artesianos e deixou em 
cada área que passou, uma melhoria.” 
Cel Anderson: “As principais atuações da companhia aqui, nessa época, 
foram de, primeiramente, desobstrução de vias, pois, caindo os prédios, a 
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maioria ruas da cidade ficaram interrompidas, o fluxo de veículos ficou 
interrompido.” (MD, 2017) 

c) CO 11 Atribuições Subsidiárias: “ser capaz de cooperar para o 

desenvolvimento nacional e o bem estar social e para o apoio ao 

desenvolvimento econômico e de infraestrutura” (BRASIL, 2015, p. 11). Tal 

capacidade foi demonstrada transversalmente às operações da MINUSTAH, 

uma vez que as melhorias na infraestrutura do país, tiveram como efeito 

colateral positivo, a contribuição para o desenvolvimento haitiano. Conforme as 

palavras do Gen Silva e Luna, a Engenharia “(...)deixou em cada área que 

passou, uma melhoria.” 

d) CO 13 Ações sob a Égide de Organismos Internacionais: “ser capaz de 

empregar força em defesa dos interesses nacionais, operando e cumprindo 

missão de acordo com os mandatos dos organismos internacionais” (BRASIL, 

2015, p. 12). Tal capacidade foi demonstrada pela própria participação na 

MINUSTAH, de maneira direcionada e limitada pelo mandato recebido e pelas 

cláusulas do MOU. Pode-se concluir, ainda, que tal capacidade, além de 

demonstrada, foi amplamente desenvolvida pelas tropas brasileiras em geral, 

durante a experiência no Haiti. Nas palavras do General José Elito, constantes 

do documentário Bombagai, tem-se o seguinte teor: 

Nós não mandamos homens, mandamos tropas. Mandamos tropas da 
Amazônia, do Centro Oeste, do Sudeste, do Sul... Então hoje temos tropas 
em todo o território nacional, com uma experiência real, de passar meses 
distante da família, de ter controle emocional, de ajudar as pessoas, de 
manter om comando da sua tropa. São práticas que, eu até brincava, seis 
meses que passamos lá fora, valiam mais do que 6 anos treinando aqui; então 
é absolutamente inquestionável a vantagem que tivemos de ir para uma 
missão desse tipo (MD, 2017). 

 Tal capacidade pode também ser exemplificada nas palavras do General Ajax, 

Force Commander entre 2015 e 2017, referindo-se, no mesmo documentário, ao 

furacão de 2010:  

Por sorte, por nós termos passado uma ponte que foi destruída no dia do 
furacão, em Peti Goave, nós pudemos, com as nossas máquinas, fazer a 
ligação do sul do país com a capital. Foram 3 dias em que as tropas atuaram, 
limpando estradas, deslizamentos, cortando árvores que tinham caído. 
(Havia) Milhares de pessoas isoladas, e como nós fizemos isso, com as 
nossas máquinas, os comboios humanitários puderam chegar nesses pontos. 
Então o trabalho desses soldados, que ficaram 4 meses fora da base, é algo 
digno de ser registrado (MD, 2017). 
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e) CO 14 Planejamento e Condução: O Catálogo de Capacidades apresenta o 

seguinte conceito: 

Ser capaz de realizar planejamento, preparação, execução e avaliação 
contínua de Operações no Amplo Espectro dos Conflitos, empregando meios 
e armamentos modernos, baseados em Tecnologias de Informações e 
Comunicações, com adequada proteção (BRASIL, 2015, p. 12).  

Tal capacidade cresceu de importância em virtude do mandato da 

BRAENGCOY contemplar o apoio à MINUSTAH, em sua totalidade, tanto em 

termos geográficos, em virtude da atuação em todo o território Haitiano, quanto 

pela variedade de missões, considerando o amplo espectro de operações no 

contexto da missão de paz. Sendo assim, esta capacidade foi demonstrada por 

meio da manutenção do C2, logística e operações diversas, simultâneas e de 

natureza diversificada. A título de exemplo, o Cel Anderson proferiu o seguinte 

depoimento sobre o trabalho da Cia Eng F Paz Haiti: 

Uma outra missão muito importante foi a retirada de escombros para o 
socorro às vítimas. Outra ajuda importante foi a preparação do terreno para 
a construção dos campos de deslocados e desabrigados, principalmente na 
cidade de Porto Príncipe, que é a maior área construída do país. 
Uma coisa muito triste que tivemos que fazer foi a retirada de corpos e a 
confecção de sepulturas temporárias (MD, 2017). 

 A figura a seguir representa a grande amplitude da área de atuação dos 

soldados da Engenharia Brasileira na MINUSTAH: 

 

 Figura 2: O desdobramento da BRAENGCOY. 

 Fonte: Revista da BRAENGCOY Companhia Brasileira de Engenharia de Força de Paz - Haiti 
  (17º Contingente – Porto Príncipe, Haiti, Nov 2012 a Jun 2013). 
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f) CO 15 Sistemas de Comunicações: Esta CO tem a seguinte descrição:  

Ser capaz de estabelecer e operar estruturas de comunicações para suportar 
toda necessidade de transmissão para a condução dos processos de apoio à 
decisão, as informações para a consciência situacional do comandante nos 
diversos níveis e as ações para a busca da superioridade de informações 
(BRASIL, 2015, p. 13). 

Cabe destacar fato de tal capacidade ter sido planejada e implementada 

apenas para atender as tarefas de C2 da própria BRAENGCOY, ficando 

limitada ao necessário para o escalão da OM, não havendo apoio de 

comunicações para outras tropas participantes da MINUSTAH. Dessa forma, a 

CO 15 foi demonstrada pela manutenção do posto rádio da OM e pelo 

estabelecimento das comunicações com os escalões superiores do EB, no 

Brasil, e da própria Missão, em solo haitiano. 

g) CO 20 Apoio Logístico para Forças Desdobradas: “ser capaz de sustentar 

as forças desdobradas, com os recursos necessários para manter seu poder 

de combate, contribuindo para o seu sucesso” (BRASIL, 2015, p. 14). As tarefas 

de logística para a BRAENGCOY por vezes mostraram-se volumosas, tanto 

pelas condições precárias das vias de transporte no Haiti, quanto pela natureza 

do mandato para a Companhia. Assim, houve atuações cujas distâncias para 

apoio logístico foram “esticadas” até cidades como Cap-Haitien, no norte do 

país, ou Les Cayes no extremo sul. Conforme citado anteriormente, o MOU 

previu tarefas logísticas, de modo a garantir a sustentabilidade da tropa de 

Engenharia, fornecendo, para tal, uma considerável quantidade de viaturas de 

transporte de pessoal e material. O material Classe XI da BRAENGCOY será 

melhor abordado no decorrer deste trabalho. 

h) CO 21 Infraestrutura da Área de Operações: “ser capaz de construir, adaptar 

ou reabilitar infraestruturas essenciais para a força desdobrada” (BRASIL, 

2015, p. 14). Esta capacidade relaciona-se diretamente às tarefas logísticas 

relativas ao suporte ao pessoal próprio, impostas no MOU, especificamente nos 

itens accomodation, laundry, cleaning, tentage e medical, fornecendo o material 

necessário para a infraestrutura da base, como contêineres para alojamentos 

e depósitos, instalações modulares tipo corimec, instalações sanitárias e de 

saúde, dentre outras. Além desses, a CO 21 foi demonstrada na produção de 

água potável e energia elétrica, na capacidade de estocar alimentos e medidas 

de segurança passiva na área da base, dentre outras. Vale destacar que, 
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conforme previsto no Memorando, a ONU se referia a BRAENGCOY como 

Engineering (Vertical) Company, referindo-se à capacidade para prestar Apoio 

Geral de Engenharia nas construções verticais de interesse da MINUSTAH, e 

não apenas limitado à infraestrutura orgânica da SU. 

i) CO 23 Saúde nas Operações: “ser capaz de realizar assistência sanitária 

adequada e oportuna. Inclui triagem, estabilização de pacientes, evacuação, 

diagnóstico, tratamento, hospitalização em campanha e medicina preventiva” 

(BRASIL, 2015, p. 15). Ainda referente às tarefas logísticas de apoio ao 

pessoal, o MOU previu a instalação e operação de infraestruturas de saúde, 

reforçando o conceito de auto sustentabilidade esperado da Companhia. Para 

a implantação de tal capacidade, forneceu as instalações sanitárias referidas 

no item anterior e veículos especializados. O material será melhor abordado no 

decorrer deste trabalho. 

j) CO 28 Proteção ao Pessoal: “ser capaz de proteger o pessoal (militar e civil) 

contra os efeitos das ações próprias, inimigas e naturais (BRASIL, 2015, p. 15).” 

Esta capacidade relaciona-se às tarefas da função de combate proteção, 

contemplando o uso correto do material de proteção individual, a segurança 

das instalações contra agentes hostis e intempéries, neutralização de 

engenhos falhados e explosivos. Vale ressaltar que o BRAENGCOY recebeu a 

atribuição direta no MOU de mobiliar a equipe de levantamento e destruição de 

engenhos falhados (EOD Team), devendo trabalhar em proveito próprio, dos 

BRABAT, das tropas da Guatemala e Philipinas. 

k) CO 29 Proteção Física: “ser capaz de proteger o material, as instalações e o 

território de qualquer ameaça à sua integridade em áreas definidas (BRASIL, 

2015, p. 16).” Esta capacidade visa cumprir tarefas de proteção, semelhantes 

às descritas no item anterior, com a ressalva de ser referir ao material e 

instalações físicas. Da mesma forma, o BRAENGCOY demonstrou tal CO em 

proveito próprio e de parte do componente militar da MINUSTAH. 

 Conclui-se, de maneira parcial, que a BRAENGCOY necessitou implementar, 

em diferentes graus, variadas Capacidades Operativas a fim de cumprir missões 

relacionadas às tarefas recebidas da ONU. 
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 No intuito de aprofundar o trabalho e verificar em que medida tais capacidades 

foram desenvolvidas pela Engenharia Brasileira de Força de Paz, são apresentados, 

a seguir, os conceitos do DOAMEPI no âmbito da BRAENGCOY, buscando-se 

demonstrar o desenvolvimento doutrinário, a organização adotada, o grau de 

adestramento, o material e sua adequação à MINUSTAH, a educação da tropa, o 

pessoal (adequabilidade do efetivo) e a infraestrutura no Haiti. Para cada conceito, 

conclui-se, acerca do grau em que foi demonstrado no período pós-terremoto. 

 

4.3 O DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES – DOAMEPI 

 

 Conforme verificado no Catálogo de Capacidades do Exército, o 

desenvolvimento de uma Capacidade Operativa demanda o cumprimento dos 

preceitos expressos no acrônimo DOAMEPI, sigla formada pelas iniciais das palavras: 

doutrina, organização, adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura. 

 Isto posto, será verificado a seguir, quais dos conceitos acima foram 

implementados ou desenvolvidos na BRAENGCOY, no período pós-terremoto, a fim 

de fundamentar uma conclusão parcial sobre as Capacidades Operativas expressas 

pela Companhia. 

 

4.3.1 Doutrina 

 

4.3.1.1 A Doutrina Adotada na BRAENGCOY 

 O Exército Brasileiro, em seu processo de modernização, busca a 

implementação do Planejamento Baseado em Capacidades. Dessa forma, a doutrina 

figura como a pedra fundamental no desenvolvimento de novas capacidades. 

Essa transformação permitirá que o Exército esteja ajustado às necessidades 
decorrentes das tarefas e missões que deverá executar nas próximas 
décadas. Para tanto, foi necessário mapear as novas capacidades requeridas 
em um trabalho sustentado por uma doutrina efetiva (BRASIL, 2015, p.5 – 
grifos do autor).  

 No caso da BRAENCGOY, a doutrina vigente no pós-terremoto era baseada 

no manual C 5-1 O Emprego da Engenharia, atualmente revogado e substituído pelo 

manual EB70-MC-10.237 A Engenharia nas Operações. 

 O Manual previa, em seu Artigo VII, o emprego da Arma de Engenharia nas 

Operações de Paz, abordando a execução do apoio, o apoio logístico próprio e os 
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trabalhos a serem desenvolvidos (reconhecimentos, estradas, pontes organização do 

terreno, instalações, produção de água tratada e manutenção). 

 Desse modo, pode-se inferir de maneira parcial que, doutrinariamente, já havia 

uma previsão de emprego da Arma em Missões de Paz. Embora sumária, tal doutrina 

serviu para o planejamento da Cia, sendo implementada na MINUSTAH.  

 

4.3.1.2 A Doutrina da ONU e suas consequências para a BRAENGCOY 

 Deve-se recordar que o Manual C 5-1 tinha seus conceitos baseados em 

doutrinas anteriores ao PBC, ao paço que a ONU, conforme previsto no MOU, já 

trabalhava em conformidade com estruturas flexíveis e modulares, capazes de serem 

adaptadas às necessidades e mudanças verificadas na Área de Operações. Tais 

oscilações materializaram-se na conturbada política haitiana e na ocorrência de 

desastres naturais, como o próprio terremoto de 2010 e as tempestades sazonais que 

atingem o Caribe. Portanto, a doutrina vigente à época, para a Engenharia do EB, 

estava desatualizada, em relação à da ONU. 

 Tem-se ainda que, posteriormente à missão, a doutrina da Engenharia foi 

atualizada para acompanhar o PBC, com a implementação do EB70-MC-10.237. O 

manual prevê, dentre outros, o emprego da Engenharia por módulos funcionais, 

inovando frente às estruturas rígidas do manual anterior. Dessa forma, conclui-se que 

a doutrina de Operações de Paz para a Engenharia do EB no período considerado, 

estava desatualizada, nem sempre adequando-se às necessidades de tarefas a 

cumprir. Além, disso, a própria MINUSTAH serviu para a evolução doutrinária das 

tropas. 

(...) observa-se que o emprego do Exército na MINUSTAH, além de contribuir 
com a construção da paz no Haiti, gerou legado relevante às capacidades 
elencadas pela DMT. Isto posto, a atuação do EB em missões de paz, à 
medida que mobiliza todos os fatores dos aspectos DOAMEPI, evidencia-se 
como oportunidade de multiplicação do poder de combate em prol das 
capacidades necessárias à Defesa da Pátria (Santos, 2021, p.2 – grifos do 
autor). 
 

 Portanto, os ensinamentos colhidos, na missão contribuíram para o 

desenvolvimento da doutrina de emprego da Arma em missões de paz, gerando 

ensinamentos acerca da vasta gama de tarefas listadas neste trabalho, tanto na 

vertente de combate quanto na de construção.  
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4.3.2 Organização 

 

 A BRAENGCOY, conforme a base documental vigente à época, adotava uma 

organização prevista no Manual C 5-1 Emprego da Engenharia, atualmente revogado. 

Isto posto, este trabalho verificou o organograma da OM em função das exigências da 

ONU, conforme se segue. 

 

4.3.2.1 A Organização da BRAENGCOY 

 A organização da Engenharia em Operações de Paz era prevista, conforme o 

Manual C 5-1, no seguinte teor: 

a. Para o cumprimento de missões de força de paz visualiza-se o emprego 
de batalhão de engenharia ou de companhia de engenharia. 
b. A organização dessas OM é peculiar, variável e difere das demais 
unidades e subunidades existentes na arma. (BRASIL, 1999, P.9-16) 

 Ainda de acordo com ao mesmo manual, o organograma abaixo representa a 

organização adotada: 

 

Figura 3: Organograma da Cia E F Paz. 

Fonte: Manual C 5-1 Emprego da Engenharia (revogado). 

 Ressalta-se que a organização apresentada no cronograma acima foi adotada 

para fins de organização administrativa da OM, não refletindo a forma de trabalho. Tal 

assunto será analisado no decorrer deste trabalho. 

 

4.3.2.2 A Organização Prevista na ONU 

 A ONU, buscava a flexibilidade e a modularidade em suas organizações de 

trabalho, adotando as seguintes estruturas de combate e construção, 

respectivamente: 
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 Figura 4: Ilustração da organização de SU de Engenharia de Combate em Forças de Paz. 

 Fonte: Manual de Missões de Paz da ONU, 2015. 

 

 

 Figura 5: Ilustração da organização de SU de Engenharia de Construção em Forças de Paz. 

 Fonte: Manual de Missões de Paz da ONU, 2015. 

 Além destas, a ONU ainda previa a composição genérica mista para unidades 

de engenharia em Força de Paz. Essa estrutura organizacional é representada pela 

figura a seguir: 
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 Figura 6: Ilustração da organização de SU de Engenharia Mista em Forças de Paz. 

 Fonte: Manual de Missões de Paz da ONU, 2015. 

 Conforme verificado, a organização demandada pela ONU pode ser descrita 

conforme a seguinte proposição: “As reais composição e tamanho da unidade são 

modulares e adaptáveis, baseadas nos requisitos da Força, da Missão e nas 

Capacidades” (ONU, 2015, p. 59). 

 Conforme já verificado neste trabalho, a Cia Eng de Força de Paz foi 

encarregada de trabalhos diversos, nas vertentes de combate e construção, exigindo 

estruturas flexíveis e adaptáveis, melhor representadas pelo organograma da figura 

6, quando comparadas às estruturas rígidas, focadas nos pelotões de engenharia, 

conforme consta da figura 3. Dessa forma, a organização preconizada pelo Manual 

de Missões de Paz da ONU mostrou-se mais adequada à MINUSTAH do que a 

prevista no Manual C 5-1. 

 A melhor adequabilidade, vale salientar, foi percebida pelos contingentes da 

BRAENGCOY no período considerado neste estudo. Isto posto, a Companhia adotou, 

em termos práticos, uma estrutura mais flexível para o trabalho, admitindo o 

incremento nas atividades de combate e construção (principalmente), conforme a 

necessidade. Essa particularidade será abordada com maior atenção no próximo 

capítulo. 
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4.3.3 Adestramento 

 

 O adestramento da tropa de Engenharia era realizado nas diversas unidades 

provedoras de efetivo e consolidado nos estágios Básico a Avançado de Operações 

de Paz (EBOP e EAOP, respectivamente). Ao longo da preparação, havia a 

participação do COTER, do DEC, do CCOPAB, além do esforço logístico e de 

instruções das Unidades responsáveis pelo preparo dos contingentes. 

 Também é válido ressaltar que a seleção do pessoal para a BRAENGCOY era 

realizada entre quadros de carreira e efetivo temporário engajado, não contemplando 

os soldados que estavam no serviço militar obrigatório. Isto posto, pode-se concluir 

que as tropas componentes da Companhia eram adestradas nas atividades típicas da 

Engenharia, e passavam por instruções de nivelamento e posterior adestramento 

adaptados ao contexto específico da missão. 

 A preparação é descrita pelo Major de Engenharia, Gustavo Humberto dos 

Santos Costa, em três fases, da seguinte forma: 

Por um período aproximado de quinze semanas, o efetivo de voluntários é 
submetido a um intenso conjunto de atividades e instruções de acordo com 
requisitos de planejamento do Exército Brasileiro e da ONU, subdivido em 
três fases: preliminares, preparo descentralizado e centralizado (COSTA, 
2018, p. 29).  

 

 O Maj Humberto Costa, na sequência, descreve cada uma das fases da 

preparação da BRAENGCOY: 

1ª Fase: A fase de medidas preliminares consiste em procedimentos 
padronizados para o planejamento das atividades operacionais e logísticas, 
desenvolvidas ao longo de todo preparo, iniciada com a Reunião Inicial do 
contingente. Esta atividade precursora é realizada na OM do preparo 
centralizado, sendo conduzida pelo Coordenador do Preparo e composta por 
representantes do Comando Logístico (COLOG), do Comando Militar de 
Área, Grupamento de Engenharia, Região Militar, OM de suprimento e 
Hospital de Guarnição enquadrantes, do Centro Conjunto de Operações de 
Paz (CCOPAB), do Centro de Estudos de Pessoal (CEP), Centro de Instrução 
de Engenharia (CIEC), das OM do preparo descentralizado e da OM do 
preparo centralizado (COSTA, 2018, p. 30 – grifos do autor). 
2ª Fase: A fase de preparo descentralizado é composta por um período de 
cinco a dez semanas sob a coordenação dos comandantes das OM de 
engenharia, sob orientação e fiscalização do DEC. Durante esta fase de 
preparação são exploradas a Instrução Operacional, Peculiar e Técnica e, 
simultaneamente é realizada a viagem de reconhecimento ao país 
apoiado(...). 
Para cooperar na preparação do contingente, o COTER proporciona vários 
estágios técnicos: Preparação Administrativa pelo Gab Cmt Ex (G1), Estágio 
Preparatório de Intérprete, Pequenas Frações, Confecção de Manifesto de 
Carga e Pessoal, Comando e Controle (C2), Inteligência, Plano de Rodízio, 
Comunicação Social, Logística e Administração e Operações Civis e 
Militares.  
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A cargo do DEC, pode-se citar os estágios de motoristas, operadores, 
lubrificadores e mecânicos, Explosivo, Laboratório de solos, Panificação, 
Massas e Sobremesas, Saúde, Estação de Tratamento e Água (ETA), 
Preparação e Inspeção de alimentos, Perfuração de Poços, Usina de asfalto 
e Guindaste TEREX (COSTA, 2018, p. 30 – grifos do autor). 
3ª Fase: A fase final do preparo, a centralizada, tem duração de quatro 
semanas e tem por finalidade a integração de todo contingente da Cia E F 
Paz, nivelando os conhecimentos, formando o espírito de corpo e adoção de 
medidas administrativas finais que antecedem o embarque da tropa.  
Nas duas semanas iniciais, é dada ênfase ao “Core Pré-Deployment 
Trainning” (CPTM), exploração sexual e conduta e disciplina, tiro, regras de 
engajamento, Treinamento Físico Militar/Teste de Aptidão ao Tiro, Global 
Position System, Óculos de Visão Noturna, navegação e patrulhas.  
Na terceira semana ocorre o Exercício Básico de Operações de Paz (EBOP) 
sob a forma de rodízio de oficinas: patrulhas a pé e motorizadas, construção 
horizontal, terraplanagem e segurança de canteiro de obras, desobstrução de 
vias e apoio a destra natural, devendo todas as missões recebidas e 
planejadas pelo oficial de operações da Cia E F Paz (G3).  
Na última semana ocorre o Estágio Avançado de Operações de Paz (EAOP), 
onde são planejados diversos incidentes, simulando o Haiti. A coordenação 
de todas as atividades fica a cargo do CCOPAB, coroando assim o 
adestramento e habilitando todo o contingente para o embarque ao país 
apoiado (COSTA, 2018, p. 31 – grifos do autor). 
 

 Vale ressaltar que a estrutura e todo o material utilizado (desde o mobiliário até 

as viaturas e equipamentos de engenharia) foram sendo aperfeiçoados com a 

experiência de cada preparo. Desse modo, para o período pós-terremoto, considerado 

neste estudo, a experiência deste autor, corroborada com os relatórios do preparo, 

confirmando que foi atingido um notável padrão de qualidade. 

 A imagens a seguir exemplificam a utilização de instalações de uma OM (9º 

Batalhão de Engenharia de Combate) encarregada do preparo centralizado de tropas 

da BRAENGCOY, em instruções teóricas e práticas. 

Figura 7: Treinamento de Regras de Engajamento (ROE), do 14º Contingente. 

Fonte: 9º Batalhão de Engenharia de Combate. 
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Figura 8: Instalações do Batalhão Carlos Camisão, em uso no preparo do 17º Contingente da 

BRAENGCOY, em 2013. 

Fonte: 9º BECmb. 

 Desse modo, é possível inferir que o adestramento da BRAENGCOY era 

realizado antes do envio dos contingentes, com o apoio de Organizações Militares de 

Engenharia e supervisão técnica do COTER, CCOPAB e DEC. Outrossim, os 

treinamentos eram dimensionados de acordo com as necessidades demandadas pela 

ONU, relativas as tarefas a serem desempenhadas no Haiti. 

  

4.3.4 Material 

 

 O material da BRAENGCOY foi o acordado no MOU, possibilitando a adição 

posterior de quaisquer outros que o EB considerasse necessários para o cumprimento 

da missão, desde que não proibidos pelo mandato. Além disso, a falta do material 

previsto (bem como dos seus respectivos operadores), era passiva de sanções no 

ressarcimento financeiro pela ONU. Assim, todo o material pesado e leve exigido no 

Memorando de Entendimento, foi adquirido e mantido operacional na Companhia.  

 Embora já referenciados de forma sumária anteriormente, o Anexo B a este 

trabalho apresenta a tabela que discrimina o material da Cia Eng F Paz Haiti, por tipo, 

conforme o previsto na emenda 5 ao MOU (Anexo A deste trabalho). Assim, a 

comparação entre os Anexos A e B possibilita a comparação entre o material exigido 

e o efetivamente existente. Ressalta-se também que a Cia ainda dispunha de diversos 

equipamentos para a rotina da base, classificados como minor equipment. 

 A tabela do Anexo B demonstra a quantidade e diversidade do material 

destinado à BRAENGCOY, tornando-a apta a cumprir tarefas nas vertentes de 

combate, construção, apoio aos civis, logística e auto sustentação. Resta, porém, a 
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ressalva acerca da inexistência de viaturas blindadas, que diminuía a efetividade 

quanto à segurança da tropa. 

A vulnerabilidade das tropas de engenharia. O improviso dos militares de 
Engenharia já vinha ocorrendo desde o BRABAT/2, quando o Pel E orgânico 
do batalhão fixou lâminas de motoniveladora e de trator de esteira na cabine 
da pá-carregadeira do pelotão. Adicionalmente, foram colocados sacos de 
areia sobre o capô, à frente do para-brisas e coletes balísticos envolvendo as 
portas das viaturas.  
A Cia jamais contou com proteção blindada em seus equipamentos e 
viaturas. A ausência de blindagem poderia ter resultado em vítimas 
engenharia requer igual nível de blindagem da tropa e essa proteção deve 
ser incorporada ainda no Brasil, seguida da certificação de sua eficiência 
(FARIAS, 2017, p. 10). 

 Desse modo, a disponibilidade de material demonstrou positivamente as 

capacidades demandadas da OM nas áreas de atuação da Engenharia, ou seja, a 

BRAENGCOY dispunha de todo o material exigido pela ONU no MOU. Entretanto 

resta a ressalva quanto à proteção do pessoal, uma vez que, embora não solicitados 

pela ONU, os meios de transporte blindados forneceriam mais segurança para as 

tropas, quando em atuação nas regiões de risco da Área de Operações. 

 

4.3.5 Educação 

 

 O parâmetro educação, aplicado à MINUSTAH, é descrito pelo Tenente 

Coronel Daniel Mendes Aguiar Santos, da seguinte forma: 

Educação: refere-se às atividades de capacitação e habilitação destinadas 
ao desenvolvimento do militar quanto à competência requerida. À luz desse 
conceito, o emprego na MINUSTAH promoveu a exposição ao ambiente 
multinacional, sob a égide da ONU, demandando: capacidade linguística para 
a coordenação das operações, compreensão do Direito Internacional dos 
Conflitos Armados (DICA) para o devido uso da força e liderança militar 
continuada. Tal cenário influenciou a DMT, uma vez que fomentou o ensino 
de idiomas e implicou na inserção do DICA na instrução militar, criando 
melhores condições para a projeção internacional de poder (SANTOS, 2018, 
p. 2). 

 Tais aspectos foram abordados na fase de treinamento e durante a própria 

missão por meio dos estágios fornecidos pela ONU. A fotos a seguir, demonstram a 

grade curricular do Estágio de Preparação de Comandantes de SU e Comandantes 

de Pelotão pata Missões de Paz, realizado antes do início da preparação da tropa, no 

CCOPAB, cabendo a ressalva que tais matérias eram repassados à tropa no 

treinamento descentralizado, revisados no EBOP e avaliados no EAOP. 
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        Figura 9: Grade curricular do Estágio de Preparação de Comandantes de SU e Comandantes 

 de Pelotão pata Missões de Paz (parte 1). 

        Fonte: CCOPAB. 

 

        Figura 10: Grade curricular do Estágio de Preparação de Comandantes de SU e Comandantes 

 de Pelotão pata Missões de Paz (parte 2). 

        Fonte: CCOPAB. 
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 Nota-se a preocupação com uma vasta gama de atividades operacionais, além, 

das regras de engajamento vigentes na MINUSTAH. As instruções eram ministradas 

conforme padrões internacionais de desempenho aceitos pela ONU. 

 Entretanto, cabe salientar que o parâmetro educação foi prejudicado, 

especialmente quanto ao domínio de idiomas estrangeiros, durante todo o recorte 

temporal alvo deste trabalho. Os idiomas demandados foram, principalmente, o Inglês, 

o Francês, o Espanhol e o Creole haitiano. As limitações dos contingentes brasileiros, 

inclusive os de Engenharia, implicava a constante participação de tradutores 

contratados para possibilitar a comunicação no Haiti e, em algumas ocasiões, entre a 

Companhia e o escalão superior da ONU. Tal oportunidade de melhoria foi relatado 

por vários participantes da Missão. 

Um aspecto da missão digno de nota é a relevância da proficiência - 
sobretudo na expressão oral – no uso de idiomas, durante a Missão. A grande 
demanda era do inglês, mas o creole, o espanhol e o francês, nesta ordem, 
também proporcionavam elo de comunicação consistente com forças 
armadas estrangeiras, com o componente civil da MINUSTAH e com a 
população local. Todavia, era raro, dentro de um mesmo contingente, haver 
mais de cinco militares fluentes em algum desses idiomas, mesmo quando a 
Cia chegou a ter 250 integrantes (ou seja, menos de 5% do efetivo). 

Mais raro ainda era um mesmo militar apresentar fluência em dois ou mais 
idiomas. A dificuldade aumentava caso fosse necessário conduzir um briefing 
ou participar de uma reunião de caráter decisório, com desdobramentos para 
a execução de algum trabalho. Um indicador dessa escassez foi a repetição 
na seleção de intérpretes ao longo da existência da BRAENGCOY e do 
BRABAT. 

Obviamente que os seis meses de preparo no Brasil antes do embarque 
nunca foram suficientes para mitigar essa deficiência, demonstrando aos 
mais jovens (sobretudo aos sargentos, cujo índice de credenciamento é 
inferior a 4% no seu universo dentro do EB) a relevância de estudar um ou 
mais idiomas estrangeiros mesmo sem perspectiva de uma missão de paz 
(FARIAS, 2018, p. 11). 

 Tem-se ainda que tal limitação gerou mudanças na preparação, a fim de 

minorar as dificuldades da tropa em línguas estrangeiras: 

Outra novidade, estabelecida recentemente, foi a assunção do período de 
idiomas do EPMP16. Essa fase, até então conduzida pelo Centro de Estudos 
de Pessoal (CEP), com duração de um mês, agora está sob responsabilidade 
do CCOPAB, estimulando o uso das línguas inglesa, espanhola e francesa 
com foco em termos técnicos próprios das missões de paz. Nesse sentido, 
também está sendo desenvolvido projeto para a criação de um “Estagio de 
Francês Técnico para Operações de Paz”, visando atender à crescente 
demanda das Nações Unidas por recursos humanos com domínio da língua 
francesa (CCOPAB, 2017, p. 32) 

 O exposto demonstra que houve o desenvolvimento dos parâmetros 

educacionais no preparo da BRAENGCOY, alcançando notável maturidade nas 

matérias operativas típicas da caserna, e mesmo nas adaptações necessárias às 
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operações de paz sob a égide da ONU. Entretanto, a falta do domínio de idiomas 

estrangeiros pela maior parte dos militares brasileiro afetou negativamente o 

aprendizado. Por outro lado, essa limitação foi percebida e gerou incentivos para a 

aprendizagem de idiomas, bem como a implementação de cursos no âmbito do EB. 

Pode-se dizer, portanto, que houve importantes ensinamentos colhidos com a 

participação das tropas na MINUSTAH, mas que as capacidades demandadas tiveram 

o fator educação como um limitador.  

 

4.3.6 Pessoal 

 

 O efetivo inicial da BRAENGCOY foi de 150 militares, conforme o MOU, 

posteriormente sendo elevado para 250 militares pela Emenda Número 2, de fevereiro 

de 2009. A figura a seguir demonstra a evolução do efetivo da Companhia. 

 

Figura 11: Quadro de variação do efetivo. 

Fonte: BRAENGCOY. 

 Depreende-se, da figura 11, que o pessoal da Companhia foi sendo ajustado 

ao contexto da missão, conforme as necessidades da ONU e os interesses do Brasil. 

Além disso, conforme já tratado nos itens Adestramento e Educação, o efetivo dos 

contingentes era formado pelo Efetivo Profissional habilitado conforme as 

capacidades demandadas. 

 Isto posto, infere-se que a BRAENGCOY dispôs de efetivo em quantidade e 

qualidade suficientes para cumprir as tarefas da MINUSTA, tendo demonstrado 

plenamente as capacidades demandadas. 
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4.3.7 Infraestrutura 

 

 O fator infraestrutura engloba as instalações e meios físicos necessários para 

o desenvolvimento de uma capacidade. No contexto da MINUSTAH, tem-se o 

seguinte conceito: 

Infraestrutura: engloba instalações físicas, equipamentos e serviços que 
geram suporte à utilização e ao preparo dos elementos de emprego. Nesse 
caso, o desdobramento no Haiti durante 13 anos criou a demanda de 
otimizara mobilização e o fluxo logístico na Força Terrestre. Essa situação 
influenciou a criação da Base de Apoio Logístico do EB e, mais 
especificamente, levou à ativação da Célula Logística de Apoio ao 
Contingente do Haiti (CLACH), liderada pelo Comando Logístico (COLOG), 
aprimorando a perspectiva das características FAMES, mencionadas acima, 
no âmbito da Doutrina Militar Terrestre (SANTOS, 2021 p.2).  

 Em solo haitiano, além, dos meios abordados no item Material, a BRAENGCOY 

contou com instalações apropriadas para o pessoal e o material, atendendo as 

demandas acordadas no MOU. Nessa linha, foram implantadas as instalações de 

oficinas, garagens e depósitos necessários para a guarda, proteção e manutenção 

dos MEM.  

 Ainda, em consonância com o conceito de sustentabilidade, a BRAENGCOY 

foi dotada de equipamentos de saúde para uma instalação médica básica (nível 1), 

instalações de aprovisionamento de gêneros secos e frigorificados, cozinha e 

refeitório, bem como as instalações sanitárias, de alojamento administrativas e de 

lazer. Tal infraestrutura foi dimensionada para o efetivo da Cia, e eventuais módulos 

especiais externos, que pudessem ser recebidos para trabalhos específicos. 

 Infere-se, com base no exposto no presente item, que a infraestrutura para o 

funcionamento da BRAENGCOY, foi dimensionada de maneira adequada para 

cumprir a finalidade necessária. Portanto, este parâmetro foi suficiente para 

desenvolver as capacidades demandadas em sua plenitude, fornecendo espaço e 

instalações adequados para a acondicionamento e manutenção dos equipamentos de 

viaturas, facilidades logísticas e de manutenção, proteção e conforto para a tropa, 

espaço para treinamentos, instruções e lazer, além de acesso a meios de 

comunicação para uso pessoal e profissional. 
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 Figura 12: Instalações da BRAENGCOY em Porto Príncipe, Haiti. 

 Fonte:  BRAENGCOY (17º Contingente – Porto Príncipe, Haiti, Nov 2012 a Jun 2013). 

 

4.4 CONCLUSÕES PARCIAIS SOBRE AS CAPACIDADES DEMANDADAS 

 

A BRAENGCOY recebeu tarefas na MINUSTAH, relacionadas com o apoio ao 

contingente militar, ao staff da ONU, à população civil e auto sustentação logística, 

englobando as vertentes de combate, construção e até mesmo ACISO. Tais 

incumbências podem ser agrupadas nas funções de combate Comando e Controle, 

Movimento e Manobra, Logística e Proteção. Consequentemente, algumas 

capacidades operativas mostraram-se necessárias para atender às principais 

demandas. 

A análise do pessoal e material previstos no MOU, combinados com as tarefas 

demandadas, permitiu deduzir que as principais capacidade operativas necessárias à 

BRAENGCOY, no pós-terremoto, foram: Prontidão, Mobilidade e Contramobilidade, 

Atribuições Subsidiárias, Ações Sobre a Égide de Organismos Internacionais, 

Planejamento e Condução, Sistemas de Comunicações, Apoio Logístico Para Forças 

Desdobradas, Infraestrutura da Área de Operações, Saúde nas Operações, Proteção 

ao Pessoal e Proteção Física. De tal análise, restou necessário verificar em que 
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medida tais capacidades foram desenvolvidas na Companhia, implicando a avaliação 

dos preceitos do DOAMEPI. 

Em resumo, observou-se que a BRAENGCOY passou a adotar a doutrina 

vigente na ONU, possibilitando maior alinhamento com os conceitos do FAMES. A 

organização para as missões, da mesma forma, passou a ser mais flexível, embora a 

Companhia continuasse agrupada nos pelotões e Seções doutrinariamente previstos, 

para fins administrativos. O adestramento evoluiu com o passar do tempo, alcançando 

pleno êxito no pós-terremoto. O parâmetro material atendeu plenamente as 

necessidades para o trabalho, porém restou, como ponto negativo, a falta de viaturas 

blindadas. A educação teve, como oportunidade de melhoria, o maior aprofundamento 

no estudo de idiomas, tido como deficiente nas tropas brasileiras. O fator pessoal 

atingiu pleno êxito, com o efetivo adaptado e adestrado adequadamente para a fase 

do pós-terremoto. Por fim, a infraestrutura para a missão atingiu um padrão de 

excelência, atendendo completamente as necessidades da BRAENGCOY. Dessa 

forma, mesmo restando oportunidades de melhoria, os preceitos do DOAMEPI foram 

cumpridos de forma satisfatória, conduzindo a um grau adequado de desenvolvimento 

das capacidades exigidas. 

Isto posto, conclui-se, parcialmente, que as capacidades de Prontidão, 

Mobilidade e Contramobilidade, Atribuições Subsidiárias, Planejamento e Condução, 

Apoio Logístico Para Forças Desdobradas, Infraestrutura da Área de Operações e 

Saúde nas Operações foram plenamente demonstradas pela BRAENGCOY, gerando 

valiosos ensinamentos para a Arma de Engenharia, com destaque para a doutrina e 

organização. 

Tem-se ainda que as capacidades de Ações Sobre a Égide de Organismos 

Internacionais e Sistemas de Comunicações, embora demonstradas de maneira 

favorável, tiveram limitações em virtude do parâmetro educação, pelas dificuldades 

com o domínio de idiomas estrangeiros. As capacidades de Proteção ao Pessoal e 

Proteção Física foram demonstradas em parte, visto que se dispunha de infraestrutura 

adequada na base e equipamentos para a proteção individual, mas houve a carência 

de meios blindados para os transportes em áreas de risco, durante todo o transcurso 

da Missão. Restaram, portanto, oportunidades de melhoria, que constituem no fim das 

contas, lições a serem implementadas em missões futuras, tanto em território nacional 

quanto no exterior. 
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5. AS FRAÇÕES, AS EQUIPES E O C² NA BRAENGCOY  

 

 O trabalho que coube à BRAENGCOY, em solo haitiano, exigiu o melhor 

aproveitamento possível das habilidades individuais do pessoal de engenharia, 

conjugados com os equipamentos militares disponíveis, de modo a materializar as 

capacidades necessárias para o apoio à MINUSTAH. Vale lembrar que as equipes 

eram planejadas e treinadas no período de preparação específica centralizado, 

especialmente no EBOP e EAOP, proporcionando o nivelamento dos conhecimentos 

comuns das operações de paz, e o entrosamento das equipes específicas, conforme 

descrito no subitem Adestramento, no capítulo anterior. 

 Outro dado importante a ser destacado é a evolução do preparo e emprego da 

Companhia, proporcionado pelas lições aprendidas ao longo da missão. Como já 

abordado, as fases da MINUSTAH tiveram, dentre outros, impacto no efetivo do 

pessoal de engenharia conforme demonstrado na figura 9, alterando a organização e 

a capacidade de trabalho.  

 A BRAENGCOY foi implementada em 2005 e adaptou-se ao trabalho em apoio 

à MINUSTAH, às características das missões de paz e às exigências da ONU 

(FARIAS, 2017, p. 1 e 2); dessa forma, já apresentava uma considerável evolução no 

período pós-terremoto. Vale ressaltar que, já nessa época, a ONU preconizava as 

capacidades que deveriam ser cumpridas, discriminando algumas delas no MOU, 

conforme demonstrado no capítulo anterior. 

 A seguir, serão apresentadas as frações previstas no organograma da 

BRAENGCOY, com base na doutrina vigente no Exército Brasileiro e as equipes de 

trabalho responsáveis por, de fato, cumprir as missões recebidas da MINUSTAH, uma 

vez que a organização para o trabalho acabou não seguindo fielmente a organização 

administrativa. Também serão abordadas as condições de comando e controle (C2) 

vigentes durante a realização dos trabalhos da OM. Finalmente, este capítulo conclui 

acerca da organização para o trabalho adotada, e a sua adequabilidade ao 

planejamento baseado em capacidades e aos conceitos do FAMES. 

 

5.1 AS FRAÇÕES DA BRAENGCOY 

 

 Conforme citado no item 4.3.2 Organização, a BRAENGCOY adotou uma 

organização administrativa baseada no manual C 5-1 Emprego da Engenharia, 
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agrupando o pessoal em frações valor pelotão, além do pessoal de administração e 

estado maior. 

 Via de regra, os pelotões de engenharia da BRAENGCOY foram os citados no 

organograma da figura 3, sendo eles: Pelotão do Comando e Apoio, Pelotão de 

Manutenção e Suprimento, Pelotão de Engenharia de Combate, Pelotão de 

Engenharia de Construção e Pelotão de Engenharia de Pontes. Além desses, eram 

previstos o Estado Maior e uma Base Administrativa, agregando o pessoal da 

administração responsável por compor as diversas seções, pessoal de saúde, 

Aprovisionamento, Almoxarifado, Tesouraria, Seção Técnica, dentre outros. 

Logicamente, cada um dos pelotões agregava características peculiares, resultando 

no agrupamento de diferentes capacidades em cada fração. 

 

5.1.1 O Pelotão de Comando e Apoio 

 

 O Pelotão de Comando e Apoio também foi denominado de Seção de Comando 

em alguns contingentes, como a BRAENGCOY/14 (14º Contingente), por exemplo. 

Agregou, durante o período estudado, o pessoal responsável pela manutenção da 

base, incluindo especialistas como eletricistas prediais, bombeiros hidráulicos, 

militares técnicos em refrigeração, pedreiros e serventes, além dos operadores e 

mecânicos responsáveis pelos grupos geradores da Companhia. Desse modo foi 

dotado de capacidades relacionadas, principalmente, à construção vertical e 

manutenção (assistência técnica). 

 

5.1.2 O Pelotão de Manutenção e Suprimento 

 

 O Pelotão de Manutenção e Suprimento (também referenciado como Pelotão 

de Engenharia e Apoio nos relatórios de alguns contingentes), constituiu a reserva de 

meios nobres da OM, uma vez que reuniu todos os equipamentos de terraplanagem 

e viaturas referidos no Anexo B a este estudo. Além disso, agregou o pessoal que 

ocupou as vagas de motoristas e operadores de equipamentos classe VI das diversas 

famílias, com exceção daqueles enquadrados como material de transposição de curso 

d’água. Englobou também a manutenção de todo o seu material de dotação, com o 

ferramental adequado e pessoal adestrado, organizados em Seção de Manutenção 

Leve (viaturas), e Seção de Manutenção Pesada (equipamentos classe VI de 
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terraplanagem, asfaltamento e britador). Assim, o pelotão demonstrou as capacidades 

mais demandadas da BRAENGCOY, encarregando-se da mobilidade e prontidão do 

maquinário. 

 Vale ressaltar que, ao contrário do que sugere a nomenclatura prevista no 

Manual C 5-1, o Pelotão de Manutenção e Suprimento aproximou-se mais dos 

Pelotões de Engenharia e Apoio das companhias de engenharia de combate 

orgânicas das brigadas leves do EB, pois não realizou a atividade de suprimento. Esta 

atividade que ficou no encargo da Base Administrativa, por meio do seu almoxarifado. 

 Destaca-se ainda a excelência do pessoal do Pelotão de Engenharia e Apoio, 

uma vez que a fração era composta de militares habilitados para várias funções 

relacionadas à operação e manutenção de maquinário leve e pesado, contribuindo 

para o caráter versátil que caracterizou a BRAENGCOY no pós-terremoto, conforme 

afirma Humberto, no seguinte trecho: 

A versatilidade do soldado, característica indelével dos recursos humanos da 

Cia E F Paz, permite-lhe executar mais de uma tarefa especializada. Tal 

atributo tem por objetivo ultrapassar o desafio imposto pela limitação de 

efetivo, considerando a diversidade de meios e os inúmeros trabalhos a 

serem executados (Humberto, 2018, p.32). 

 

5.1.3 O Pelotão de Equipagem de Assalto 

 

 O Pelotão de Equipagem de Assalto ficou responsável pela guarda, 

manutenção e operação do material classe VI de transposição de cursos d’água.  

Entretanto, cabe ressaltar que em virtude de o material limitar-se a 4 botes de assalto 

do tipo Zodiac, com motorização de 40 HP e de não haver missões diárias em meio 

aquático, este pelotão também recebeu encargos semelhantes aos do pelotão de 

engenharia de combate, cumulativamente com a capacidade para prestar o apoio 

fluvial à BRAENGCOY e à MINUSTAH de maneira geral.  

 As embarcações foram comumente demandadas para a realização de 

patrulhamento semanal no Lago Azuei, na fronteira do Haiti com a República 

Dominicana, em apoio ao contingente peruano, encarregado do controle da região 

fronteiriça. Eventualmente também foram usadas em apoio a operações na zona 

portuária da capital, ou no resgate de populações através de cursos d’água. 
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    Figura 13: Abordagem de embarcação durante patrulhamento fluvial. 

  Fonte: Relatório Final do 14º Contingente da BRAENGCOY. 

 Ressalta-se que o mesmo pessoal encarregado da manutenção e operação 

dos meios fluviais era constantemente empregado em missões típicas do soldado da 

QM 05-01, sapador mineiro, desempenhando inclusive missões de segurança de 

comboios e canteiros de trabalho, além de atividades braçais com ferramentas de 

sapa. Portanto, a BRAENGCOY utilizou plenamente as capacitações dos militares do 

Pelotão de Equipagem de Assalto durante o período alvo deste estudo. 

 

5.1.4 O Pelotão de Engenharia de Construção 

 

 O Pelotão de Engenharia de Construção manteve a doutrina prevista, no 

manual C 5-1, sendo formado por uma turma de comando e três Grupos de 

Engenharia (GE) contando com um efetivo em torno de 39 homens. 

 Em termos gerais, a fração era composta por militares com experiência em 

obras horizontais e verticais. Conforme é citado no MOU (Anexo A), a ONU costumava 

referir-se a BRAENGCOY como Vertical Company denotando o interesse na 

realização de trabalhos de construção vertical. Isto posto, o pelotão agrupava tropas 

com experiência nesses tipos de construção em suas OM de origem, demonstrabdo 

assim, capacidades semelhantes às do Pelotão de Comando e Apoio. 

 Conforme as necessidades de trabalho, o pelotão desempenhou outros tipos 

de tarefas diferentes da atribuição principal, contribuindo para missões de construção 

horizontal, segurança, patrulhamento, manutenção de instalações, dentre outras.  
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5.1.5 O Pelotão de Engenharia de Combate 

 

 O Pelotão de Engenharia de Combate era organizado de forma semelhante ao 

Pelotão de Engenharia de Construção, com 3 GE e turma de comando. O seu efetivo, 

inclusive de quadros, era o mesmo do descrito no subitem anterior, diferenciando-se 

essencialmente, quanto às capacidades para as quais ele era vocacionado. 

 Houve contingentes, como o 13º, 14º e 17º que mantiveram mais de um pelotão 

de combate durante o seu período no Haiti. Em tais casos, ressalta-se, o pelotão de 

equipagem de assalto passou a ser denominado como pelotão de combate, sem 

contudo, perder as capacidades relativas ao meio aquático, conforme era 

originalmente vocacionado. 

 Assim, o Pelotão de Combate teve como principais atribuições, as missões de 

segurança, como a proteção de comboios e canteiros de trabalho, e os trabalhos de 

engenharia típicos da Qualificação Militar do sapador mineiro (05-01), podendo 

inclusive realizar trabalhos de construção de menor complexidade. 

 

5.1.6 Conclusões Parciais Sobre as Frações da BRAENGCOY 

 

 A descrição sumária das frações em que a BRAENGCOY era organizada 

administrativamente demonstra que havia um nivelamento dentro de cada pelotão. 

Desse modo, o conjunto das capacidades presentes na Companhia era amplo, 

contemplando a vertente de combate e a de construção, e cumprindo totalmente o 

demandado pela ONU. 

 Por outro lado, a organização rígida em pelotões não se adequou às missões 

que exigiam mais capacidades do que as agrupadas em um mesmo pelotão. Via de 

regra, a organização rígida diminui as possibilidades de otimização do trabalho, pois 

preconiza o emprego das frações constituídas, com seu efetivo completo, muitas 

vezes empenhando um número de militares maior do que o necessário. Tal 

característica limita o número de tarefas realizadas simultaneamente aos 3 pelotões 

existentes para combate e construção, com o reforço de pessoal e maquinário do 

Pelotão de Suprimento e Manutenção. 

 Por fim, em vista da organização flexível prevista no Manual de Operações de 

Paz da ONU para unidades mistas de engenharia (figura 6), percebe-se que a 
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organização por frações constituídas era a menos adequada para a realização dos 

trabalhos por não atender as características de flexibilidade e adequabilidade 

previstas no conceito FAMES e já em vigor nas Operações de Paz sob a égide da 

ONU. 

 

5.2 AS EQUIPES DE TRABALHO DA BRAENGCOY 

 

 A fim de se adequar às necessidades de trabalho do período pós-terremoto no 

Haiti, a BRAENGCOY adaptou o seu modo de operar, a fim de otimizar o rendimento 

da sua força de trabalho, utilizando de forma eficiente o seu pessoal e material. 

 Conforme já citado, as tarefas de responsabilidade da OM abordaram as 

vertentes de combate e construção, por toda a área de atuação da MINUSTAH. Assim, 

houve apoio à população haitiana, ao componente militar da Missão, ao staff da ONU. 

A fim de executar esta variedade de tarefas, a BRAENGCOY comumente empregou 

equipes de trabalho adequadas especificamente para cada trabalho. 

 Dentre tais equipes, pode-se destacar principalmente as de terraplanagem, 

pavimentação asfáltica, patrulhas fluviais, construções verticais, reconhecimentos 

especializados, desobstrução de vias urbanas, controle de danos e segurança. Tais 

equipes tiveram o apoio do pessoal de aprovisionamento, saúde, manutenção a 

administração de maneira geral. Vale ressaltar que, de acordo com as capacidades 

individuais, um mesmo militar acabava participando de diversas equipes ao longo de 

sua permanência no Haiti. 

 O dimensionamento das equipes era realizado de acordo com a análise de 

cada missão. Como exemplo, pode-se citar a formação de um destacamento formado 

para a recuperação de uma rodovia não pavimentação asfáltica em Cap Haitien, no 

norte do país, durante o 14º Contingente, incluindo trabalhos de terraplanagem e 

drenagem. Tal equipe chegou a contar com cerca de 25% do efetivo da OM (em torno 

de 55 militares) e teve 3 rodízios de efetivo, realizados ao longo de mais de 3 meses 

de operações, além do tempo de mobilização e desmobilização, conforme consta do 

relatório final da BRAENGCOY 14. Para tal missão, foram empregados pessoal do 

Pelotão de Comando e Apoio (eletricistas prediais para a preparação das instalações 

do destacamento), pessoal de topografia, rancho e saúde, orgânicos da seção de 

comando, operadores e mecânicos de equipamento de engenharia (orgânicos do 

Pelotão de Engenharia e Apoio), bem como motoristas de viaturas de pessoal e 
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caminhões basculantes. Além desses, um efetivo de 1 Grupo de Engenharia, orgânico 

do Pelotão de Engenharia de combate, ficou responsável pela segurança dos 

canteiros de trabalho durante o decorrer das ações. 

 A missão empregou material de alojamento, cozinha, equipamentos de 

terraplanagem (escavadeiras hidráulicas, carregadeiras, trator de esteiras, 

retroescavadeiras, rolo compactador corrugado e liso e motoniveladoras), viaturas de 

pessoal e material (caminhões basculantes, cisternas de água e combustível e cavalo 

mecânico com pranchas baixas), além do ferramental de manutenção necessário. O 

destacamento, conforme consta dos relatórios diários enviados para o comando da 

companhia, teve seu material e efetivo ajustados conforme a necessidade, Contou 

também com o apoio da Seção Técnica, não limitando-se, portanto, à estrutura rígida 

de emprego de pelotões constituídos. Dessa forma, pôde atuar com certa autonomia, 

por agregar as capacidades necessárias, ao paço que o restante da Companhia 

continuou capaz de apoiar a MINUSTAH na área de Porto Príncipe. 

 

 

Figura 14: Obras de drenagem em Cap Haitien 

Fonte: 14º Contingente da BRAENGCOY. 
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Figura 15: Obras de terraplanagem em Cap Haitien 

Fonte: 14º Contingente da BRAENGCOY. 

 Por outro lado, conforme é citado nos relatórios finais, especialmente do 13º e 

14º contingentes, o night briefing teve grande importância na organização da 

BRAENGCOY para os trabalhos. Tal evento era a reunião diária realizada no fim da 

jornada, com a presença dos comandantes de fração, Estado Maior, Subcomandante 

e Comandante, para atualizações e, principalmente, para o dimensionamento das 

equipes responsáveis pelas missões mais simples, como reconhecimentos e apoios 

próximos da base, atribuição da responsabilidade pelo comando das equipes e 

definição do material a ser empregado em cada missão. Conforme consta do relatório 

final do Cmt Pel E Cmb (Ten Teixeira Netto) do 14º Contingente (documento constante 

do Relatório Final do Contingente), tem-se a seguinte afirmação acerca das reuniões 

diárias no fim das jornadas: 

O “Night Briefing” às 19 horas, de segunda a sexta, com os comandantes de 
pelotão e o Estado Maior, com a finalidade de definir as missões do dia 
seguintes, a distribuição dos efetivos e as medidas de coordenação e 
administrativas. (...) 
Planejar e acompanhar o Plano de “Leaving e Rest”.Planejar, coordenar e 
fiscalizar a manutenção do material sobre a responsabilidade do Pel e; 
Escalar, militares para as diversas atividades e fiscalizar para que todos 
tenham conhecimento do militar responsável, do horário e do local da 
respectiva missão (Brasil, 2011, p. 2). 

 Conforme consta do trecho acima, outros fatores que influenciavam na 

disponibilidade dos efetivos eram os afastamentos temporários. Normalmente, cada 

militar fazia jus a dois afastamentos, denominados leaving, com duração em torno de 
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12 dias e resting, com duração de 4 dias. A organização por equipes definidas, nesses 

casos, impedia que alguma missão ficasse impossibilitada em virtude dos desfalques 

em um pelotão, uma vez que os militares em afastamento eram substituídos por 

efetivo de outras frações, com as mesmas capacidades. 

 

Figura 16: Reconhecimento de ponte nos arredores de Porto Príncipe 

Fonte: 14º Contingente da BRAENGCOY. 

 

Figura 17: Montagem do Corimec do Force Commander. 

Fonte: 14º Contingente da BRAENGCOY. 
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 Figura 18: Desobstrução de vias urbanas em Porto Príncipe. 

 Fonte: 14º Contingente da BRAENGCOY. 

 As figuras 15, 16 e 17, do 14º Contingente da Cie E F Paz, exemplificam 

algumas equipes definidas nas reuniões do night briefing para realizar trabalhos 

próximos da base. Algumas dessas missões poderiam ser realizadas por militares de 

uma mesma fração, enquanto outras demandavam o emprego de capacidades de 

diferentes pelotões ou seções, como as desobstruções de vias, por exemplo, que 

demandavam o uso de equipamentos de terraplanagem, equipes de segurança e o 

transporte do pessoal e material. 

 A BRAENGCOY também buscou agregar algumas capacidades em equipes 

definidas e material específico, mantendo-as por toda a duração dos contingentes, em 

virtude da especialização do meios empregados. Pode-se citar, neste caso, o pessoal 

do laboratório de solos, topografia, perfuração de poços, operação e manutenção de 

usina de asfalto e britador. Ressalta-se que tais equipes podiam receber o 

complemento de outros militares por períodos definidos, mas mantiveram um núcleo 

formado por militares orgânicos do Pelotão de Engenharia e Apoio e Pelotão de 

Comando e Apoio. Portanto, também em relação as equipes mais especializadas, não 

houve o emprego rígido de pelotões constituídos. 
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Os trabalhos não ocorreram com a fração constituída, pois a quantidade de 
frentes de serviço e as necessidades da MINUSTAH são maiores que as 
disponibilidades de pessoal. Portanto, dificilmente um GE constituído 
assumiu uma missão específica. Formaram-se equipes de trabalho mistas, 
em algumas ocasiões com profissionais de outros pelotões. Os comandantes 
de grupo assumiram a chefia de diversas missões, e seguiram com as 
mesmas atribuições administrativas, logísticas e operacionais de um 
comandante de pelotão na frente de serviço (HAITI, 2011, p.8). 

 Conclui-se, de forma parcial, que a BRAENGCOY, embora organizada 

administrativamente conforme o previsto no manual vigente no EB (C 5-1), adotou um 

perfil adaptável e flexível para o trabalho, mais adequado ao contexto da MINUSTAH 

e às operações sob a égide da ONU. Conforme a necessidade, empregou equipes 

delimitadas especificamente para as tarefas recebidas, aproximando-se da estrutura 

organizacional adotada pela ONU para as organizações militares de engenharia de 

natureza mista (Figura 6 – capítulo 4). Além disso, destaca-se que essa organização 

dual (administrativa e operacional) gerou ensinamentos materializados nos relatórios 

da missão, aproveitados no Departamento de Engenharia e Construção e no Centro 

Conjunto de Operações de Paz do Brasil. 

 

5.3 O COMANDO E O CONTROLE NA BRAENGCOY 

 

 Este trabalho demonstrou, que a BRAENGCOY teve uma organização sui 

generis no período pós-terremoto, com o organograma administrativo não sendo 

seguido em sua organização para o trabalho. Foi demonstrada também a grande 

dispersão geográfica das ações, que ocorreram em quaisquer áreas do país onde o 

apoio de engenharia foi necessário. Soma-se a isso o fato de que a MINUSTAH se 

envolveu em uma larga gama de ações em amplo espectro e demandou o apoio da 

Companhia para todos os componentes da Missão, não limitando-se ao militar. 

Sobretudo, a apoio foi revertido para a própria sociedade haitiana, materializando-se 

em segurança, infraestrutura e ações cívico sociais. 

 Denota-se, portanto, a complexidade das ações desencadeadas e a dificuldade 

para coordenar os trabalhos de maneira adequada e sustentável. Isto posto, o 

presente estudo buscou verificar como eram realizados o comando e o controle das 

frações e equipes da BRAENGCOY, a fim de concluir sobre a eficiência frente à 

organização adotada e a elasticidade no âmbito da Companhia, conforme mostrado a 

seguir. 
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5.3.1 O comando nos diversos níveis na BRAENGCOY 

 

 A estrutura de Comando na BRAENGCOY, hierarquicamente, foi representada 

pelo Comandante, Subcomandante e Estado Maior. Abaixo deles, os oficiais 

comandantes de frações exerceram papeis fundamentais.  

 Conforme pontuou o Tenente Teixeira Netto, os comandantes dos 

pelotões exerceram a função adequando-se às particularidades do contexto da 

MINUSTAH: 

O Comandante do Pelotão de Engenharia possui uma rotina bastante 

diversificada, muitas vezes está investido de funções à frente das mais 

diversas missões, em distintas localidades do território haitiano e em apoio 

às tropas do componente militar, aos órgãos do componente civil, ambos da 

MINUSTAH e ao povo Haitiano na reconstrução do país (BRASIL, 2014, p.2).  

  Da mesma forma, os adjuntos de pelotão exerceram a importante função de 

assessorar e substituir os comandantes de pelotão em seus afastamentos. Para tal, 

foi de fundamental importância o conhecimento acerca das capacidades de cada 

componente da fração e o controle do destino de cada um, em virtude das missões 

externas à base da OM e aos leaving e resting. 

 O comando das equipes, por sua vez, era exercido pelo militar mais antigo 

escalado. Dependendo do teor e risco da missão, além da quantidade de pessoal 

empregado e disponibilidade de efetivo na OM, a função de comando poderia caber a 

um oficial ou sargento. Portanto, era comum na BRAENGCOY, que militares fossem 

empregados sob o comando de oficiais ou sargentos de outras frações. Tal 

característica denota a importância do período preparatório, a fim de nivelar 

conhecimentos e atitudes e possibilitar o conhecimento mútuo entre os membros de 

cada contingente. 

Em vista da ampla diversidade de missões atribuídas aos Pelotões de 
Engenharia e o seu pequeno efetivo, que permaneceu em torno de 10 a 12 
militares durante quase todo o período dos sete meses, para toda missão 
recebida são dimensionadas equipes de trabalho, considerando-se a tarefa a 
ser realizada, a especialidade técnica de cada militar, o quantitativo de 
equipamentos e viaturas e a situação de segurança do local de trabalho. As 
equipes são formadas por militares do Pelotão de Apoio (motorista, 
operadores e especialistas) e dos Pelotões de Engenharia (especialistas e 
seguranças), mantendo sempre a integridade tática, todavia algumas 
missões são compostas por militares dos três Pelotões de Engenharia. Desta 
forma, os Pelotões trabalham de forma bastante descentralizada, exigindo 
maior controle e coordenação entre os comandantes das diversas frações 
(BRASIL, 2011, p. 1 e 2). 
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 De maneira geral, não houve relatos de problemas disciplinares graves 

advindos da organização de equipes mistas de trabalho no período pós-terremoto nos 

relatórios dos contingentes 11º ao 27º. 

Em algumas situações outro sargento, que não o Cmt de grupo, assumiu o 
comando de determinada tarefa, e em outros casos, os comandantes de 
Grupo participaram como executante do trabalho, de acordo com a 
necessidade do serviço ou por haver outro militar mais antigo no comando 
(HAITI, 2011, p.8). 

 Isto posto, pode -se inferir que a organização por equipes mistas de trabalho 

demandou um maior esforço para o comando no âmbito da BRAENGCOY, mas tal 

fator foi superado por meio do treinamento preparatório e da clareza na explanação 

de cada tarefa a ser realizada. 

  

5.3.2 O controle na BRAENGCOY 

 

 O termo controle refere-se ao pessoal de material empregado nas diversas 

missões, com sensível dependência da comunicação dentro de uma mesma equipe, 

e da equipe com o comando da BRAENGCOY, ligando-se diretamente ao conceito de 

elasticidade. Tal capacidade torna-se ainda mais importante em virtude da 

descentralização dos trabalhos em áreas distantes e com graves dificuldades 

logísticas e de comunicação. Eventualmente, ainda, houve o trabalho de equipes sob 

as difíceis circunstâncias advindas de desastres naturais, como o próprio terremoto e 

as tempestades sazonais do Haiti. 

 Dessa forma, em termos gerais, a BRAENGCOY procurou manter o controle 

do efetivo, conforme ocorre em organizações militares regulares em solo nacional. 

Entretanto, a organização para o trabalho, dividida em equipes, bem como os 

afastamentos previstos (leaving e resting) e as condições inadequadas de 

infraestrutura no Haiti, demandaram maiores cuidados a fim de evitar descontroles no 

decorrer das missões. 

 Os relatórios finais dos contingentes no período pós-terremoto, apontam o 

controle do pessoal e material como aspecto fundamental e elencam boas práticas a 

serem utilizadas em equipes de trabalho a fim de minorar os riscos durante as missões 

recebidas. Como exemplo, o relatório do Cmt do Pel E Cmb do 14º Contingente (anexo 

ao relatório final da BRAENGCOY 14), tem o seguinte teor: 

Em virtude da grande descentralização dos trabalhos, o Cmt Pel E encontra 
certa dificuldade no controle de pessoal. Para minimizar esse problema e 
obter resultados, o Cmt Pel deve ter um controle cerrado sobre o efetivo. 
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O “Night Briefing” é de enorme importância para a divisão de missões entre 
as frações e dentro do próprio pelotão. Na ocasião, o controle do efetivo é 
importante, além da participação do adjunto e chefe de equipe em 
determinadas reuniões. 
Sempre escalar um Gerente (encarregado de material) para missão, 
centralizando todo o controle de material neste militar, com a finalidade de 
delegar responsabilidades e impedir perda de material (BRASIL, 2014, p. 5). 

 As práticas citadas, embora simples, aparecem como lições aprendidas em 

relatos de comandantes de pequenas frações, denotando uma convergência de 

opiniões quanto a necessidade de controle de pessoal e material. Esse encargo ficou 

sob a responsabilidade dos militares mais antigos de cada equipe de trabalho. 

 Outro fator importante foram as comunicações. Conforme discriminado nos 

anexos A e B a este trabalho, a Cia E F Paz dispunha de material de classe VII como 

rádios portáteis e veiculares (VHF e UHF – 150 unidades) e telefones celulares 

funcionais para a comunicação interna. Esse equipamento mostrou-se fundamental 

para os contatos internos das equipes de trabalho, e dessas com a base da OM. 

 Não obstante, a despeito das dificuldades encontradas na zona de ação da 

MINUSTAH, a capacidade de prover a própria comunicação é uma exigência da ONU, 

presente no Manual de Operações de Paz das Nações Unidas, da seguinte forma: 

“Os engenheiros de combate devem ter a capacidade de se comunicar por meio de 

comunicações VHF e HF e ter seu próprio elemento de suporte logístico, capaz de se 

sustentar uma vez desdobrados” (ONU, 2015, p.14, tradução nossa). 

 Infere-se, em relação ao Comando e Controle na BRAENGCOY, que o 

ambiente e as particularidades do trabalho por equipes, aumentaram as dificuldades, 

mas estas foram superadas com boas práticas no tocante ao acompanhamento dos 

destinos do pessoal e material, inseridas na rotina da OM. Além disso, a 

disponibilidade de material de comunicações foi suficiente para compensar as 

limitações encontradas no Haiti. Tem-se ainda que, mesmo em território nacional, as 

práticas de C² adotadas na Missão, podem contribuir para o sucesso nos trabalhos de 

engenharia em trabalhos no amplo espectro das operações militares.  

 

5.3.3 Conclusões Parciais Sobre C² na BRAENGCOY 

 

 O adequado comando e controle é indispensável para o funcionamento das 

Organizações Militares e para e desenvolvimento das operações de qualquer 

natureza. No caso da participação da BRAENGCOY na MINUSTAH, no período pós-
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terremoto, as ações descentralizadas e as condições adversas da Área de Operações 

demonstraram de maneira inequívoca a necessidade de implementar as adequadas 

ações de C². 

 Acerca do controle dos efetivos e material, a exemplo do que ocorre em 

organizações militares regulares do Exército Brasileiro em território nacional, a cadeia 

de comando da OM assumiu as responsabilidades regulamentares. Entretanto, a 

adoção do trabalho por equipes a fim de otimizar a força de trabalho demandou maior 

empenho e atenção para o controle do efetivo e material empregados em tarefas 

descentralizadas e eventualmente distantes da sede. 

 Outro aspecto verificado, foi a efetiva inclusão da ação de comando em todos 

os níveis, com destaque para os militares responsáveis pelas equipes de trabalho 

escaladas e dimensionadas especificamente para cada missão, e agregando efetivo 

de diferentes pelotões ou seções. 

 No caso do controle do pessoal e material, foram implementadas rotinas diárias 

nas quais o comando da Companhia e os comandantes das frações escalavam seus 

efetivos e material militar, organizando as equipes de modo a manter uma constante 

consciência situacional sobre todas as ações que ocorriam ao mesmo tempo, 

incluindo os afastamentos previstos. 

 A existência de uma seção de comunicações e informática também contribuiu 

para o controle das missões. Ressalta-se a disponibilidade de material rádio e 

telefonia suficientes para atender o efetivo, mesmo quando desdobrado em trabalhos 

distantes, como o destacamento em Cap Haitien, no extremo norte do país, 

empregando cerca de 25% do efetivo por mais de três meses. 

 Isto posto, conclui-se de forma parcial que a forma de trabalho implementada 

na BRAENGCOY e as limitações do ambiente exigiram maior empenho e adaptações 

para o exercício do comando e controle. Entretanto, tais dificuldades foram superadas, 

não ocorrendo descontroles que comprometessem a missão. 
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6. CONCLUSÃO  

 

 Este trabalho objetivou abordar o emprego da Engenharia, sendo delimitado 

para a participação da Companhia de Engenharia de Força de Paz na MINUSTAH, 

após o terremoto que atingiu o Haiti em janeiro de 2010 e destruiu grande parte da 

infraestrutura da capital Porto Príncipe, vitimando mais de 200 mil pessoas. 

 O contexto analisado caracterizou-se pela diversidade de missões em apoio à 

MINUSTAH e à sociedade haitiana. Dessa forma, adaptações ao ambiente enfrentado 

e ao modo de trabalho adotado no âmbito da ONU geraram valiosos aprendizados 

doutrinários para a Engenharia, bem como para todo o componente militar brasileiro. 

Assim, buscou-se responder como o efetivo da BRAENGCOY, no pós-

terremoto, foi organizado para cumprir as tarefas demandadas na MINUSTAH, ante 

as capacidades exigidas pela ONU, considerando-se os ganhos doutrinários e as 

equipes de trabalho e as necessidades de comando e controle. 

Finalmente, este trabalho visa, como objetivo geral, concluir sobre a forma de 

trabalho adotada em solo haitiano quanto à sua viabilidade e a pertinência de sua 

adoção no amplo espectro das operações militares atuais, inclusive em solo nacional. 

 

6.1 AS CAPACIDADES DA BRAENGCOY 

 

De forma sintética, quanto às capacidades necessárias para a Companhia de 

Engenharia de Força de Paz no Haiti, conclui-se que as mesmas foram desenvolvidas 

ou adaptadas em decorrência das tarefas demandadas pela ONU naquele ambiente 

operacional. Assim, as seguintes Capacidades Operativas tiveram destaque na 

MINUSTAH: Prontidão, Mobilidade e Contramobilidade, Atribuições Subsidiárias, 

Ações Sobre a Égide de Organismos Internacionais, Planejamento e Condução, 

Sistemas de Comunicações, Apoio Logístico Para Forças Desdobradas, Infraestrutura 

da Área de Operações, Saúde nas Operações, Proteção ao Pessoal e Proteção 

Física. Dentre essas, houve diferentes graus de desenvolvimentos e ensinamentos 

colhidos, quando analisados sob os preceitos do DOAMEPI (doutrina, organização, 

adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura). 

Quanto as capacidades de Prontidão, Mobilidade e Contramobilidade, 

Atribuições Subsidiárias, Planejamento e Condução, Apoio Logístico Para Forças 

Desdobradas, Infraestrutura da Área de Operações e Saúde nas Operações, conclui-
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se que foram plenamente demonstradas pela BRAENGCOY, e geraram valiosos 

ensinamentos para a Arma de Engenharia, com destaque para a doutrina e 

organização. Estas últimas foram adaptadas à doutrina vigente da ONU, alinhada ao 

contexto internacional, tornando-se mais flexíveis, adaptáveis, modulares, elásticas e 

sustentáveis e possibilitando a otimização da força de trabalho da companhia, 

mediante o emprego de equipes dimensionadas na medida certa, em pessoal e 

material, para cada tarefa específica. 

Já as capacidades de Ações Sobre a Égide de Organismos Internacionais e 

Sistemas de Comunicações, comprovaram a importância do domínio de idiomas 

estrangeiros adequados para a missão, uma vez que foram verificadas limitações da 

tropa no parâmetro educação. Vale ressaltar que tais oportunidades de melhoria foram 

percebidas no âmbito do Exército Brasileiro, e geraram ações para fomentar o 

aprendizado de idiomas, impactando positivamente também a Arma de Engenharia. 

As capacidades de Proteção ao Pessoal e Proteção Física conforme analisado, 

não foram plenamente demostradas devido à carência de meios blindados para os 

transportes em áreas de risco, durante todo o transcurso da Missão. As lições 

advindas demonstram a necessidade de meios adequados para o transporte das 

tropas de engenharia em quaisquer missões, sejam elas em território nacional ou no 

exterior, em situações de guerra ou não guerra, com especial destaque para o 

emprego em GLO, que é comum na atualidade. 

Dessa forma, em sua maioria, as principais capacidades demandadas pela 

ONU foram demonstradas pela BRAENGCOY no recorte temporal abordado, restando 

oportunidades de melhoria para as abordadas no parágrafo anterior, com importantes 

ensinamentos colhidos que permitem o desenvolvimento pleno de tais capacidades 

para missões futuras nas quais necessite-se empregar tropas de engenharia. 

 

6.2 AS EQUIPES DE TRABALHO NA BRAENGCOY 

 

 Coerente com a abordagem do item anterior, conclui-se que o modo de trabalho 

da BRAENGCOY valeu-se de equipes específicas para as tarefas recebidas, 

diferentes da constituição rígida em pelotões ou grupo de engenharia previamente 

definidos. 

 Tal modo de trabalho mostrou-se adequado para a missão de paz, 

assemelhando-se ao previsto para uma subunidade de engenharia mista (Manual de 
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Operações de Paz da ONU), apta a realizar trabalhos de combate e de construção. 

Nesta senda, a BRAENGCOY adaptou-se aos preceitos do FAMES, restando 

ensinamentos positivos, especialmente o melhor aproveitamento possível da força de 

trabalho. 

 Por outro lado, administrativamente, a Companhia continuou organizada em 

pelotões, facilitando as rotinas diárias típicas das organizações militares, conforme a 

constituição normal de uma subunidade de engenharia. 

 Finalmente, meios de comunicação para garantir o Comando e Controle das 

equipes, em missões descentralizadas, foram fundamentais para o modo de trabalho 

adotado na MINUSTAH. No caso da BRAENGCOY, conforme apresentado, as 

facilidades providas pela Seção de Comunicações foram suficientes para garantir a 

comunicação adequada, comprovando a praticabilidade do trabalho por equipes 

específicas. 

 Desse modo, conclui-se que uma organização flexível, dimensionada 

especificamente para cada tarefa pode contribuir para a otimização da força de 

trabalho da Engenharia, devendo ser avaliada em cada situação, de acordo com as 

condições do ambiente, da elasticidade, do pessoal, material e tarefa a ser realizada.  

 

6.3 A VIABILIDADE E A PERTINÊNCIA DO MODO DE TRABALHO DA BRAENGCOY 

 

 Conforme verificado no decorrer deste trabalho, a experiência do envio da 

BRAENCOY ao Haiti proveu importantes conhecimentos, especialmente no período 

pós terremoto, abordado neste estudo.  

 A fim a cumprir as demandas da ONU da melhor formas possível, optou-se por 

empregar equipes dimensionadas para cada missão, gerando resultados positivos em 

termos qualitativos e quantitativos. Na mesma esteira, as adaptações administrativas 

e os riscos advindos do trabalho em equipes flexíveis foram adequadamente 

superados, resultando no desenvolvimento das capacidades exigidas pela ONU no 

contexto da MINSUTAH e o consequente desempenho adequado na missão. 

 Desse modo, no contexto da MINUSTAH e, por dedução, para outras Missões 

de Paz sob a égide da ONU, o modo de trabalho da BRAENGCOY mostra-se 

pertinente e adequado, cumprindo as capacidades demandadas. Ressalta-se que, 

conforme apresentado, para missões futuras a capacidade de proteção deve ser 
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complementada com o emprego de meios blindados para o transporte do pessoal de 

engenharia e proteção das equipes de trabalho. 

 Ainda pode-se inferir que em operações em território nacional, tendo em vista 

o amplo espectro das operações militares atuais, em especial no ambiente urbano, as 

condições enfrentadas serão semelhantes ao verificado no Haiti. Ressalta-se a 

desordem nos centros urbanos, a presença constante de civis e, especialmente, a 

grande demanda de apoio de Engenharia para trabalhos diversos. Portanto, as lições 

deixadas pela participação na MINUSTAH devem ser consideradas para as missões 

a serem realizadas no Brasil. 

 Finalmente, a fim de responder ao questionamento que norteou este trabalho, 

conclui-se que as experiências colhidas pela tropa de Engenharia Brasileira na 

MINUSTAH no pós-terremoto, demonstraram uma forma de trabalho viável e bem 

experimentada em missão real. Ademais, a pertinência de utilizar equipes específicas 

deve ser analisada para cada tarefa e de acordo com as capacidades necessárias 

para a missão. O legado da BRAENGCOY, por conseguinte, deixou ensinamentos 

doutrinários importantes para a Engenharia, considerando-se amplo espectro das 

operações militares atuais. 
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ANEXO A 
 

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO (MOU) 
(Extrato do documento original e das Emendas 2, 4 e 5, que adaptaram os anexos 

A, B e C, respectivamente, a partir de 2008; e da Emenda 6, que adaptou os anexos 
B e C, respectivamente, a partir de 2014, cedido pelo CCOPAB) 
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ANEXO B 
 

TABELA DE MATERIAL DA BRAENGCOY 
 

EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA 

Tipo Quantidade 

Trator de esteiras médio 02 

Guindaste móvel até 24 Ton 01 

Escavadeira Hidráulica (acima de 1 m³) 01 

Escavadeira Hidráulica (até 1m³) 03 

Carregadeira sobre Rodas 03 

Motoniveladora 03 

Trator polivalente 02 

Rolo Compactador de Pneus 01 

Rolo Compactador Autopropulsado 03 

Espalhador de agregado 01 

Fresadora 01 

Pavimentadora 01 

Usina de Asfalto 01 

Distribuidor de Betumem  01 

Vassoura Hidráulica 01 

Caminhão Betoneira 02 

Vibrador de Concreto 02 

Retroescavadeira 03 

Torre de Luz 04 

Britador 01 

Arado 02 

Equipamento de Topografia, com Estação Total 02 

Equipamento de Análise de Solo (conjunto) 01 

Botes de Assalto com Motor (Zodiac) 04 

Bomba d’Água 04 

Conjunto para Análise d’Água 03 

Estação de Tratamento d’Água (7mil lph) 01 

Estação de Tratamento d’Água (2mil lph) 01 



98 

Equipamento de Perfuração de Poços 01 

Grupo Gerador acima de 150 KVA 04 

Grupo Gerador até 75 KVA 04 

Equipamento de Desminagem (EOD – Kit/equipe) 01  

VIATURAS 

Caminhão basculante (10 m³) 08 

Caminhão Guindauto 03 

Caminhão Comercial 02 

Ambulância padrão Militar 02 

Jeep 4X4 com Rádio 02 

Viatura Utilitária (tipo Jeep) 06 

Caminhão de Manutenção 02 

Caminhão 10 Ton 11 

Caminhão Cisterna d’Água (até 10 mil litros) 03 

Caminhão Cisterna de Combustível 02 

Cavalo Mecânico 03 

Prancha Baixa 03 

Caminhão Oficina 01 

Reboque Cisterna d’Água 03 

EQUIPAMENTOS LOGÍSTICOS e C2 

Contêiner Diversos Usos 19 

Contêiner Comando e Controle 02 

Depósito de Combustível 02 

Depósito de Água (tio bolsa) 04 

ARMAMENTO 

Uso Coletivo (metralhadora) 01 

Individual Dotação/Homem 

COMUNICAÇÕES 

Rádio HF  70 

Rádio VHF/UHF 150 

DIVERSOS 

Andaime (Conjunto 50m) 02 

Barracas 35 Praças 02 
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Hospital de Campanha Nível 1(completo) 01 

Ferramental Diverso - 

Ferramental de Sapa - 

Material de Cozinha - 

Equipamento de Informática - 

Conjunto de Lavanderia Industrial 08 

Fonte: Quadro de Dotação de Material do 14º Contingente da BRAENGCOY. 
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