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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo verificar como as capacidades da Engenharia são 
readequadas ao longo de uma Operação de Manutenção de Paz da Organização das 
Nações Unidas, com base no estudo de caso da Missão das Nações Unidas para a 
Estabilização do Haiti. Assim, primeiramente, procura identificar quais as capacidades 
de engenharia em uma Operação de Paz; caracterizar as fases de uma Operação de 
Paz, segundo as publicações da ONU; e identificar as capacidades de engenharia em 
cada fase de uma Operação de Paz. Em seguida, faz uma análise da MINUSTAH, 
procurando identificar os marcos que balizaram a mudança de fases e como a 
engenharia se fez presente em cada fase. A conclusão indica que a experiência na 
MINUSTAH pode oferecer ferramentas que permitem uma melhor compreensão da 
dinâmica de uma Operação de Paz e de como a engenharia é requisitada ao longo da 
Missão, facilitando o futuro planejamento de uma nova participação brasileira no 
exterior. 
 

Palavras-chave: Operações de paz. Missões de Paz. Engenharia. Haiti. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper aims at verifying how engineering capabilities are resettled throughout a 
United Nations Peacekeeping Operation, based on the case study of the United 
Nations Mission for the Stabilisation of Haiti (MINUSTAH). Thus, at first, it seeks to 
identify which are the engineering capabilities in a Peacekeeping Operation; 
characterize the phases of a Peace Operation, as per UN publications; and identify the 
engineering capabilities in each phase of a Peacekeeping Operation. After that, it 
analyses MINUSTAH, seeking to identify the benchmarks that corresponds with the 
phase changing and how engineering plays its role in each phase. The conclusion 
indicates that the experience in MINUSTAH can offer tools to allow a better awareness 
of the dynamics of a Peace Operation and how engineering is requested throughout a 
Mission, making future planning of a new Brazilian participation overseas easier. 
 

 

Keywords: Peacekeeping. Peace Operations. Engineering. Haiti. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde 1957, por ocasião da Força de Emergência das Nações Unidas (UNEF 

I) no Canal do Suez (SEITENFUS, 2006), o Brasil figura no cenário internacional como 

País Contribuinte de Tropas (TCC) em Missões de Paz sob a égide da Organização 

das Nações Unidas (ONU). A atuação recente das tropas brasileiras mais significante 

se deu de 2004 a 2017, na Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti 

(MINUSTAH), para a qual o Brasil chegou a contribuir com 2.200 militares (UN, 2018c) 

em seu período com maior efetivo (2010-2013). 

Na MINUSTAH, a Arma de Engenharia do Exército Brasileiro (EB) teve 

destacada participação com tropas, com 1 (um) Pelotão de Engenharia de Força de 

Paz (Pel E F Paz), integrante da Companhia de Comando e Apoio do Batalhão de 

Infantaria de Força de Paz – Haiti (Btl Inf F Paz ou BRABAT, por sua sigla em inglês), 

e com a Companhia de Engenharia de Força de Paz – Haiti (Cia E F Paz – Haiti ou 

BRAENGCOY, por sua sigla em inglês). Ao longo da Missão1, a BRAENGCOY, sofreu 

significativas mudanças de efetivo e de material, as quais refletiram principalmente 

em suas capacidades. 

Em 2013, o EB iniciou um processo de transformação da Doutrina Militar 

Terrestre (DMT) vigente, em consonância com a nova sistemática de geração de 

forças segundo o Planejamento Baseado em Capacidades (PBC). Tal planejamento, 

alinhado com os ensinamentos colhidos nas guerras contemporâneas e com as 

tendências dos conflitos do futuro, procura verificar quais os cenários prospectivos em 

que a Força Terrestre (F Ter) pode ser empregada e a partir daí identificar as 

capacidades necessárias para o cumprimento das missões exigidas. 

Em 2015, a publicação "Catálogo de Capacidades do Exército Brasileiro” trouxe 

as Capacidades Militares Terrestres e Operativas mapeadas até o momento, das 

quais ressalta-se a capacidade operativa de "Ações sob a égide de organismos 

internacionais”, na qual está incluída a participação em Operações de Paz (Op Paz) 

da ONU. Esta capacidade vem ao encontro da Política Nacional de Defesa (PND), 

que coloca como objetivos nacionais de defesa a contribuição para a manutenção da 

 
1 Neste trabalho, a palavra “Missão", com a letra "M" em caixa alta, será utilizada para fazer referência 
às diversas Missões de Paz da ONU, em oposição a “missão", no sentido de encargo, incumbência ou 
compromisso. 
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paz e segurança internacional e a intensificação da projeção do Brasil no concerto das 

nações e sua maior inserção em processos decisórios internacionais (BRASIL, 2012b, 

p. 29-30). 

Assim, nos últimos anos, o processo de atualização da DMT vem ocorrendo de 

maneira intensa e constante, tendo como consequência a substituição de diversos 

manuais doutrinários que já não atendiam plenamente às necessidades dos atuais 

cenários prospectivos de emprego da F Ter. No caso da Arma de Engenharia, o 

manual “A Engenharia nas Operações”, de 2018, trouxe consolidados diversos 

aspectos da doutrina que já vinham sendo aplicados e que estavam registrados 

apenas em Notas de Coordenação Doutrinária, baseadas no estudo, na experiência 

e nas boas práticas de exércitos de outros países. 

No entanto, observa-se que o emprego da Engenharia (Eng) em Op Paz, 

embora tenha ocorrido de forma relevante e com duração significativa no Haiti, ainda 

não foi explorado em sua plenitude pela doutrina vigente. Além disso, mesmo as 

diretrizes e políticas da ONU vêm sofrendo mudanças, baseadas nas experiências em 

campo que provam que a atuação das tropas nas diversas missões precisa ser 

constantemente aprimorada. 

O emprego de forças militares em Op Paz também é temática recorrente de 

artigos e publicações na área acadêmica, fruto das constantes mudanças conjunturais 

observadas nas missões de paz modernas. Um dos aspectos levantados por diversos 

estudos recentes é a importância das chamadas “enabling units” (ou unidades 

“facilitadoras”, em tradução livre), que compreendem as frações especializadas de 

aviação, de comunicações, de logística, médicas, de engenharia, dentre outras. 

Em um desses estudos, Engineering Peace: The Critical Role of Engineers in 

UN Peacekeeping, por exemplo, Boutellis e Smith (2014) afirmam que as capacidades 

de Eng em uma Op Paz mudam conforme as necessidades da Missão. Sugerem, 

ainda, que as Missões deveriam conduzir estudos de capacidade regularmente, a fim 

de avaliar se a composição da Eng da missão está adequada ou não (BOUTELLIS; 

SMITH, 2014, p. 2). Isso é corroborado pelas próprias políticas da ONU, que afirmam 

que o componente militar e suas capacidades terão que variar ao longo do ciclo de 

vida de uma Missão, de acordo com o mandato, a situação e o ambiente operacional, 

além dos objetivos, tarefas, metas e fases da operação (Op) (UN, 2013c, p. 3). 
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Nesse sentido, este trabalho se propõe a analisar como as capacidades da 

Engenharia são readequadas ao longo das fases de uma Operação de Paz. O estudo 

foi conduzido através da análise da doutrina atual brasileira, da doutrina da ONU e 

das lições aprendidas na MINUSTAH. 

Ao final da pesquisa, espera-se que o conhecimento reunido sirva de subsídio 

para o possível emprego da Engenharia em Op Paz futuras, guiando o 

desenvolvimento das capacidades requeridas e colaborando para o processo de 

transformação da DMT. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

A seguir, será apresentado o problema que conduziu à pesquisa bem como os 

antecedentes que levaram a sua formulação. 

 

1.1.1 Antecedentes do problema 

 

As tropas brasileiras se fizeram presentes do início ao fim da MINUSTAH, uma 

Missão considerada internacionalmente, por muitos, como um caso de sucesso. Um 

dos fatores que contribuiu para o êxito da Missão foi a capacidade de compatibilizar 

seu mandato com as necessidades do terreno (MORAES, 2017, p. 17). 

Verifica-se que as lições aprendidas no Haiti motivaram diversas mudanças nas 

diretrizes e políticas para as chamadas Missões Multidimensionais, que aliam esforços 

de componentes civil, militar e policial em busca do cumprimento de um mandato 

comum. Os programas de redução de violência comunitária, por exemplo, foram 

considerados caso-modelo de Construção da Paz (peacebuilding)2 pelo Secretariado 

da ONU (MORAES, 2017, p. 14). 

Ainda, a Missão possibilitou à F Ter a oportunidade de aprimorar seus sistemas 

operacionais e logísticos e de manter o intercâmbio com tropas de outros países 

 
2 Conjunto de medidas que visam a reduzir o risco de retorno a uma situação de conflito, através do 
fortalecimento de capacidades locais em todos os níveis, e fundamentar a paz e o desenvolvimento 
sustentável (UN, 2008b, p. 18).  
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(BRASIL, 2012a, p. 163). Nas palavras do General Goulart, ex-Force Commander 

(FC) da MINUSTAH: 

 

“Os treze anos de participação militar brasileira no processo de paz 
haitiano trouxeram grandes dividendos e ricas experiências nos campos do 
preparo da tropa para missão de paz, da doutrina de emprego, das soluções 
logísticas e de vários outros" (GOULART, 2017, p. 38). 

 

Nos anos em que o Brasil teve tropas desdobradas no Haiti, a Engenharia fez-

se presente praticamente todo o tempo e com destacada participação. Neste período, 

observa-se que a BRAENGCOY teve diferentes tipos de atuação ao longo da Missão, 

incluindo tarefas que à primeira vista não lhe seriam afetas segundo a doutrina militar 

brasileira vigente. Após o terremoto que atingiu o Haiti, em 2010, por exemplo, “a 

Companhia de Engenharia de Força de Paz foi engajada além dos limites doutrinários 

de emprego e assim se manteve”, afirma o General Floriano Peixoto (2017, p. 21), 

Force Commander da MINUSTAH à época do desastre. 

 

1.1.2 Formulação do problema 

 

Em consulta às doutrinas, políticas e diretrizes vigentes sobre Op Paz, tanto no 

âmbito do Brasil como no da ONU, verifica-se que o emprego da Engenharia é 

explorado de maneira ampla e genérica, embora seja constatado que se trata de uma 

capacidade de extrema relevância e necessidade nas Op Paz. Ademais, ainda que 

seja patente a necessidade de se adequar as capacidades do componente militar de 

acordo com o andamento de uma Op Paz, as fontes de consulta que traçam as 

demandas das Missões ao longo de suas fases são escassas e incompletas. 

Considerando a recente e marcante experiência do emprego real de uma Cia 

E F Paz, por 12 anos, em uma Missão que é referência de sucesso, é possível 

perguntar-se: como as capacidades de Engenharia são readequadas ao longo das 

fases de uma Operação de Paz? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

Serão apresentados, a seguir, os objetivos geral e específicos que norteiam a 

realização desta pesquisa. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é verificar como as capacidades da Engenharia 

são readequadas ao longo das fases de uma Operação de Paz, com base na 

experiência obtida através do emprego da BRAENGCOY na MINUSTAH. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para atingir esse objetivo geral, este estudo tem como objetivos intermediários: 

a. Através de uma pesquisa bibliográfica e documental acerca do assunto, em 

publicações e documentos, nacionais e estrangeiros, identificar quais as capacidades 

da Eng em uma Operação de Paz. 

b. Caracterizar as fases de uma Operações de Paz, a partir de pesquisa 

bibliográfica e documental, em publicações e documentos, nacionais e estrangeiros. 

c. Identificar as capacidades de Eng necessárias em cada fase de uma 

Operação de Paz, através de pesquisa bibliográfica e documental sobre o tema, em 

publicações nacionais e estrangeiras, e entrevistas com militares que de alguma forma 

participaram do planejamento e do emprego da Engenharia em missões de paz. 

d. Caracterizar as fases da MINUSTAH, através de pesquisa bibliográfica e 

documental, em especial em documentos e relatórios oficiais, nacionais ou 

estrangeiros, que apontaram a evolução e o progresso da Missão com o passar dos 

anos. 

e. Identificar as capacidades de Engenharia necessárias em cada fase da 

MINUSTAH, através de pesquisa bibliográfica e documental e da aplicação de 

questionários e realização de entrevistas com militares que fizeram parte do 
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Contingente3 Brasileiro (CONTBRAS) ou que de alguma maneira participaram 

ativamente do processo de desdobramento e emprego das tropas brasileiras na 

Missão. 

f. Identificar a variação das capacidades da BRAENGCOY, através das 

principais atividades e tarefas cumpridas ou requisitadas ao longo da participação 

brasileira na MINUSTAH, com base no resultado das pesquisas bibliográfica e 

documental e da aplicação das entrevistas e questionários. 

g. Avaliar se a variação de capacidades da BRAENGCOY se traduz em lição 

aprendida, com aplicabilidade para outras Missões de paz. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Considerando os objetivos específicos anteriormente mencionados, foram 

formuladas as seguintes questões de estudo: 

a. Quais as capacidades esperadas de uma tropa de Eng em uma Op Paz 

segundo doutrina brasileira e publicações relacionadas? 

b. Quais as capacidades esperadas de uma tropa de Eng em uma Op Paz 

segundo a doutrina da ONU e publicações relacionadas? 

c. Como podemos definir as fases de Início, Implementação e Transição de 

uma Op Paz? 

d. Quais as capacidades da Eng esperadas na fase de Início da Missão? 

e. Quais as capacidades da Eng esperadas na fase de Implementação da 

Missão? 

f. Quais as capacidades da Eng esperadas na fase de Transição da Missão? 

g. Quando ocorreram as fases de Início, Implementação e Transição da 

MINUSTAH? 

h. Quais as capacidades da Eng foram necessárias na fase de Início da 

MINUSTAH? 

i. Quais as capacidades da Eng foram necessárias na fase de Implementação 

da MINUSTAH? 

 
3 Todas as unidades, pessoal e equipamento de um TCC desdobrados na área de uma missão de paz 
(UN, 2017a, p.12). 
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j. Quais as capacidades da Eng foram necessárias na fase de Transição da 

MINUSTAH? 

k. Como as capacidades da Eng variaram ao longo das fases da MINUSTAH? 

l. Como a variação das capacidades através das fases da MINUSTAH seria 

aplicável a outras missões?  

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

 

Primeiramente, observa-se que o estudo se encontra alinhado com a PND e 

com a Estratégia Nacional de Defesa (END), documentos que estabelecem os 

objetivos e as diretrizes para o preparo e o emprego das Forças Armadas e norteiam 

o planejamento setorial de alto nível. 

A PND orienta que “o Brasil deverá aperfeiçoar o preparo das Forças Armadas 

para desempenhar responsabilidades crescentes em ações humanitárias e em 

missões de paz sob a égide de organismos multilaterais, de acordo com os interesses 

nacionais” (BRASIL, 2012b, p. 33). Apresenta ainda que “o Brasil deverá dispor de 

capacidade de projeção de poder, visando a eventual participação em operações 

estabelecidas ou autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU” (BRASIL, 2012b, 

p. 33). 

Não obstante, a END, documento que estabelece como aplicar os conceitos da 

PND, apresenta como diretriz que o Brasil deve preparar as Forças Armadas para o 

desempenho de responsabilidades em operações internacionais de apoio à política 

exterior, como aquelas realizadas sob a orientação das Nações Unidas, uma vez que 

o fortalecimento do sistema de segurança coletiva é benéfico à paz mundial e à defesa 

nacional (BRASIL, 2012b, 59). Além disso, como ação estratégica, estabelece que o 

Brasil deve incrementar o adestramento e a participação das Forças Armadas nessas 

operações (BRASIL, 2012b, p. 128). 

Expõe, ainda, que, na elaboração das Hipóteses de Emprego (HE)4, a 

Estratégia Militar de Defesa deve contemplar o emprego das Forças Armadas na 

 
4 Antevisão de possível emprego das Forças Armadas em determinada situação/situações ou 
área/áreas de interesse estratégico para a defesa nacional. É formulada considerando-se a 
indeterminação de ameaças ao País. Com base nas hipóteses de emprego, serão elaborados e 
mantidos atualizados os planos estratégicos e operacionais pertinentes (BRASIL, 2012b, p. 119). 
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participação do Brasil em operações internacionais em apoio à política exterior do País 

(BRASIL, 2012b, p. 122).  

No campo da Doutrina Militar Terrestre, as Bases da Transformação da DMT 

(2013) dispõem que o EB passou a adotar a geração de forças por meio do 

Planejamento Baseado em Capacidades, cujo desenvolvimento deve ser baseado na 

análise da conjuntura e em cenários prospectivos. Cabe ressaltar que o PBC 

considera as HE para que sejam determinadas as capacidades necessárias ao 

emprego das Forças Armadas. O documento ainda afirma que o ajuste do EB às 

necessidades decorrentes das próximas tarefas e missões depende do mapeamento 

de novas capacidades, sustentado pela doutrina (BRASIL, 2013a, p. 21). 

Assim, o tema proposto revela sua relevância na medida em que se alinha ao 

Processo de Transformação da DMT, sugerindo o mapeamento de capacidades para 

o emprego da Engenharia em novos cenários de Op Paz, provavelmente mais 

complexos, que se descortinam. Com esse estudo, pretende-se contribuir para o 

desenvolvimento e atualização da doutrina de emprego da Engenharia, que garantirão 

sua prontidão operativa para a atuação bem-sucedida em Op Paz. 

Outra motivação para a realização deste estudo é a lacuna deixada pelas 

publicações nacionais e estrangeiras no que tange ao emprego da Engenharia em Op 

Paz. Ainda que existam diversas publicações que tratem do assunto “Operações de 

Paz”, são raras as oportunidades em que apresentam as especificidades da atuação 

da Engenharia. 

O novo manual EB70-MC-10.237: A Engenharia nas Operações (2018), 

embora tenha atualizado os principais conceitos de emprego da Arma, 

contextualizando as atividades e tarefas conforme as diversas Funções de Combate, 

traz poucas referências à atuação da Engenharia em Op Paz. Mesmo os manuais 

específicos, como o EB70-MC-10.219: Operações de Paz (2017) e o MD34-M-02: 

Manual de Operações de Paz (2013), trazem pouco ou nenhum conteúdo a respeito 

do emprego da Engenharia em operações dessa natureza. Ademais, ao compararmos 

a doutrina brasileira com a doutrina de emprego preconizada pela ONU, verifica-se 

que há variações significativas nas estruturas de comando e controle, nas formas de 

organização, no agrupamento de tarefas em atividades e na finalidade dos trabalhos 

de Engenharia. 
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As publicações da ONU, por sua vez, fazem referência às capacidades da 

engenharia nas diversas fases da Missão de maneira eventual, faltando uma 

consolidação concreta do assunto. Embora o Manual de Unidades de Engenharia da 

ONU traga a temática à baila, o faz de maneira genérica e limitada, simplificando uma 

questão que merece uma análise mais aprofundada para que se traduza em 

orientações práticas aos TCC. Outras políticas e diretrizes oficiais da ONU vêm 

buscando ressaltar a relevância do emprego das frações de Engenharia, mas ainda 

não há um documento capaz de apresentar, especificamente, como esse emprego se 

dá ao longo de uma Missão.   

Mesmo que o assunto já tenha sido abordado em trabalhos prévios, a maioria 

dos estudos anteriores limitaram-se a apresentar capacidades e atividades 

específicas de Engenharia isoladamente ou a abordar somente as fases de início e 

implementação de uma Missão. Os estudos mais aprofundados, como o Engineering 

Peace: The Critical Role of Engineers in UN Peacekeeping, de Boutellis e Smith 

(2014), ainda que tenham explorado o assunto em detalhes, focaram em aspectos 

distintos ou não contemplaram a Missão como um todo, deixando espaço para que a 

abordagem aqui utilizada ainda possa contribuir de maneira significativa. 

Assim, busca-se analisar a questão sob um novo enfoque, ao procurar mapear 

as capacidades da Engenharia em Op Paz através das atividades e tarefas realizadas 

pela Cia E F Paz – Haiti. Espera-se que esta abordagem permita aos elementos de 

planejamento uma visão global da atuação da Engenharia em Op Paz, oferecendo 

uma ferramenta de apoio à decisão que possibilite o emprego de pessoal e meios com 

eficácia e eficiência. 

Por fim, observa-se a necessidade de obter-se uma base para a preparação 

dos elementos de Engenharia que possam ser empregados nas novas Missões que 

estão por vir. Recentemente, após o emprego no Haiti, o Brasil ofertou uma Cia E F 

Paz à ONU, que já iniciou o processo de validação para um desdobramento futuro. 

Levando em conta que o Programa Padrão que orienta a preparação da Cia E F Paz 

foi formulado há aproximadamente 10 anos, verifica-se a urgência em dar subsídio a 

uma possível revisão do processo, a fim de modernizá-lo e integrar as lições 

aprendidas no Haiti.  
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2 METODOLOGIA 

 

Será apresentado, a seguir, o processo metodológico desenvolvido durante a 

pesquisa. De maneira geral, este estudo foi conduzido através da análise de duas 

variáveis, definidas e mensuradas após pesquisas bibliográficas e documentais, 

entrevistas e aplicação de questionários.  

A discussão dos resultados foi realizada com base nos dados obtidos nas 

pesquisas, de maneira qualitativa, buscando estabelecer relações com o referencial 

teórico pesquisado. 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

Este estudo se propôs a analisar como as capacidades da Engenharia foram 

readequadas ao longo da MINUSTAH, através de suas fases. Assim, destacam-se as 

seguintes variáveis: 

 Variável independente: o faseamento das Op Paz, nas dimensões 

explicitadas pela doutrina Capstone, principal marco conceitual das Nações Unidas 

para as Op Paz multidimensionais. 

 Variável dependente: as capacidades de Eng em uma Op Paz, 

dimensionadas através das atividades de Engenharia encontradas nas publicações 

doutrinárias brasileiras e da ONU. 

Esta pesquisa foi abordada no contexto das Operações de Manutenção da Paz 

da ONU multidimensionais, que atualmente são o recurso mais empregado pelas 

Nações Unidas para a estabilização de áreas em conflito. Está limitada à análise do 

emprego das Forças de Paz de Engenharia na MINUSTAH, ocorrida naquele país de 

2004 a 2017. 
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2.1.1 Definição Conceitual das Variáveis 

 

Variável I: Fases de uma Op Paz (independente). 

Nesta pesquisa, essa variável foi analisada conforme as três fases de uma 

missão de paz preconizadas pela doutrina Capstone: Início, Implementação e 

Transição da Missão. 

Para a fase de Início, foram buscados, como indicadores, fatos que comprovem 

o cumprimento das tarefas que balizam o alcance da Capacidade Operacional Inicial, 

que indica o início da fase seguinte, de Implementação da Missão.  

Para a fase de Implementação, os indicadores foram o andamento dos esforços 

e o cumprimento das metas sugeridas nos relatórios do Secretário-Geral (SG) da ONU 

e apresentados nas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas 

(CSNU) que indicam a consolidação da paz. 

Por fim, para a fase de Transição, buscou-se identificar os fatos que 

correspondem ao cumprimento das etapas de Pré-fechamento, Conclusão do 

Mandato e Liquidação da Missão. A etapa de Pós-liquidação não foi alvo deste estudo, 

visto que nesse estágio da Missão não há mais tropas de Engenharia no terreno. 

 

Variável II: capacidades de Eng em uma Op Paz (dependente). 

No âmbito deste trabalho, foram analisadas as atividades típicas de Engenharia 

levantadas ao longo do estudo: Apoio à Mobilidade, Contramobilidade e Proteção (Ap 

MCP), Apoio Geral de Engenharia (Ap Ge Eng) e Apoio aos Parceiros da Missão (Ap 

Parceiros da Mis). Os indicadores foram as frequências da demanda e da execução 

das tarefas atinentes a cada atividade, ao longo de toda a Missão. 

 

2.1.2 Definição Operacional das Variáveis 

 

A definição operacional das variáveis foi realizada conforme os quadros a 

seguir: 
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Variável 
independente 

Dimensões Indicadores Formas de medição 

Fases de 
uma Op Paz 

Início 
- Cumprimento das tarefas que 
balizam a Capacidade 
Operacional Inicial. 

- Pesquisa 
bibliográfica e 
documental sobre a 
MINUSTAH. 

Implementação 

- Andamento e cumprimento das 
metas estabelecidas pelo SG em 
seus relatórios e pelo CSNU em 
suas resoluções. 

- Pesquisa 
bibliográfica e 
documental sobre a 
MINUSTAH. 

Transição 
- Cumprimento das etapas de 
pré-fechamento, conclusão do 
mandato e liquidação. 

- Pesquisa 
bibliográfica e 
documental sobre a 
MINUSTAH. 

Quadro 1 - Definição operacional da variável independente. 
Fonte: o autor. 

 

Variável 
dependente 

Dimensões Indicadores Formas de medição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidades 
da Eng em 

uma Op Paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade de Ap 
MCP 

- Frequência da 
demanda e da 
execução das 

tarefas da atividade 
ao longo da 

Missão. 

- Perguntas do item 2 da entrevista 
com militares com experiência 
significativa no planejamento e 
emprego da Eng em Op Paz (ver 
Apêndice B). 
 
- Perguntas do item 2 da entrevista 
com militares que já participaram 
da BRAENGCOY (ver Apêndice 
C). 
 
- Pergunta “2” do questionário aos 
militares que já participaram da 
BRAENGCOY (ver Apêndice D). 
 
- Pesquisa bibliográfica e 
documental sobre o Emp Eng na 
MINUSTAH. 
 

Atividade de Ap 
Ge Eng 

- Frequência da 
demanda e da 
execução das 

tarefas da atividade 
ao longo da 

Missão. 

- Perguntas do item 3 da entrevista 
com militares com experiência 
significativa no planejamento e 
emprego da Eng em Op Paz (ver 
Apêndice B). 
 
- Perguntas item 3 da entrevista 
com militares que já participaram 
da BRAENGCOY (ver Apêndice 
C). 
 
- Pergunta “3” do questionário aos 
militares que já participaram da 
BRAENGCOY (ver Apêndice D). 
 
- Pesquisa bibliográfica e 
documental sobre o Emp Eng na 
MINUSTAH. 
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Variável 
dependente 

Dimensões Indicadores Formas de medição 

 
 
 
 
 
 

 
Capacidades 
da Eng em 

uma Op Paz 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade de Ap 
aos Parceiros da 

Missão 

- Frequência da 
demanda e da 
execução das 

tarefas da atividade 
ao longo da 

Missão. 

- Perguntas do item 4 da entrevista 
com militares com experiência 
significativa no planejamento e 
emprego da Eng em Op Paz (ver 
Apêndice B). 
 
- Perguntas do item 4 da entrevista 
com militares que já participaram 
da BRAENGCOY (ver Apêndice 
C). 
 
- Pergunta “4” do questionário aos 
militares que já participaram da 
BRAENGCOY (ver Apêndice D). 
 
- Pesquisa bibliográfica e 
documental sobre o Emp Eng na 
MINUSTAH. 

Quadro 2 - Definição operacional da variável dependente. 
Fonte: o autor. 

 

2.2 AMOSTRA  

 

A população de interesse desse estudo foi composta de três grupos: 

- Grupo I: Oficiais da Arma de Engenharia ou do Quadro de Engenheiros 

Militares (QEM) do Exército Brasileiro que exerceram a função de Comandante (Cmt), 

Subcomandante (SCmt), Oficial de Operações (G3) ou Adjunto do Oficial de 

Operações (Adj G3) da BRAENGCOY; 

- Grupo II: oficiais da Arma de Engenharia ou do QEM do Exército Brasileiro 

que participaram da BRAENGCOY; 

- Grupo III: oficiais do Exército Brasileiro que, embora não tenham participado 

da BRAENGCOY, possuem notável conhecimento ou experiências significativas no 

emprego da Engenharia em Op Paz. 

Para os grupos I e II foram considerados como critérios de inclusão ser oficial 

de carreira do EB e ter participado de atividades operacionais na BRAENGCOY 

durante a missão, seja no planejamento, preparação, execução ou acompanhamento 

dos trabalhos. Para o grupo III, os critérios de inclusão foram possuir experiência 

significativa ou notável conhecimento no planejamento e condução de Op Paz da 

ONU, em especial com a participação de tropas de Engenharia. O critério de exclusão 

para os grupos foi a não voluntariedade em participar da pesquisa. 
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Ao selecionar a população anteriormente definida, buscou-se garantir a 

representatividade daqueles que, de fato, puderam observar e/ou participar 

criticamente do emprego da Engenharia em Op Paz, sendo capazes de identificar, 

com a devida precisão, as capacidades e fases que são alvo deste estudo. 

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Quanto ao método de abordagem, essa pesquisa seguiu o método indutivo, 

uma vez que a experiência adquirida na MINUSTAH foi a base para estudar a 

readequação das capacidades de Engenharia em Op Paz. 

Quanto ao método de procedimento, o estudo adotou o estudo de caso, pois 

se propôs a aprofundar conhecimentos sobre o emprego da Engenharia no caso 

específico do emprego das tropas brasileiras na Missão das Nações Unidas para a 

Estabilização no Haiti. 

Quanto à natureza, é possível classificar a pesquisa como aplicada, pois foi 

dirigida para a solução prática de um problema específico e de emprego real: como 

se dá a readequação de capacidades no emprego da Engenharia em Op Paz.  

Quanto à forma de abordagem do problema, optou-se por uma pesquisa 

qualitativa que, embora lance mão do apoio de instrumentos quantitativos, visa à 

interpretação dos fenômenos relacionados e atribuição de significados à readequação 

das capacidades da Eng ao longo da MINUSTAH. 

Quanto ao objetivo geral, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois teve a 

intenção de descrever as características do emprego da Engenharia em Op Paz, em 

especial no Haiti, e sua relação com as fases de um Missão. 

 

2.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 

Inicialmente, foram realizadas pesquisas bibliográficas nos manuais 

doutrinários vigentes das forças armadas brasileiras e da ONU, além de revistas 

especializadas e publicações científicas, nacionais e estrangeiras, que trouxessem a 

temática do emprego da Engenharia militar ou de tropas militares nas Op Paz da ONU. 

As bibliotecas digitais do Exército e da ONU foram essenciais para este procedimento, 
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bem como sítios eletrônicos que reúnem revistas e publicações científicas afins, como 

o EB Revistas e a página do Instituto de Paz Internacional (IPI). 

Além disso, foi conduzida uma pesquisa documental em diretrizes e políticas 

do Brasil e da ONU que tratassem do emprego de tropas militares em Op Paz, com 

destaque para aquelas que pudessem contribuir para o desenvolvimento do conteúdo 

deste trabalho. Foram buscados, também, documentos que relatassem como se deu 

a participação das tropas de Engenharia brasileiras na MINUSTAH, como relatórios 

de final de Contingente (Contg) ou da Missão. 

Nas bases de dados eletrônicas, a pesquisa foi realizada através de termos em 

inglês e português que remetessem ao assunto de interesse, como: “BRAENGCOY”, 

“MINUSTAH”, “Operação(ões) de Paz”, “Capacidade”, “Engenharia”, “Engineer”, 

“Peacekeeping”, “Peace Operation”, “Capability”, dentre outros. 

 

2.3.2 Procedimentos Metodológicos 

 

O material coletado nas pesquisas bibliográfica e documental foi analisado e 

deu origem a alguns levantamentos e questionamentos, realizados junto aos 

indivíduos da população apresentada. 

Os dados seguintes foram coletados através da continuação da pesquisa 

bibliográfica e documental, com maior enfoque no caso específico do emprego da 

BRAENGCOY na MINUSTAH, e de entrevistas e questionários direcionadas a 

militares com experiências relevantes em Missões de Paz e ex-integrantes da 

BRAENGCOY. 

Antes da realização das entrevistas e do envio de questionários aos indivíduos 

da amostra, foi feito um pré-teste com elementos pré-amostrados, com a finalidade de 

verificar falhas de elaboração nos instrumentos de pesquisa e aperfeiçoá-los. 

Em seguida, os instrumentos de coleta foram enviados por meio eletrônico aos 

indivíduos, a fim de facilitar o acesso, permitir a leitura prévia de forma atenta e o 

preenchimento de dados de maneira correta. As entrevistas foram realizadas por 

telefone, por vídeo-chamada ou por troca de mensagens eletrônicas, conforme a 

disponibilidade do entrevistado. 
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Após a coleta dos dados, foi conduzida uma análise crítica, a fim de identificar 

aqueles que não se traduzem em contribuições relevantes para a pesquisa por falta 

de informações que agregassem conteúdo ao estudo em questão. 

Em seguida, os dados foram organizados conforme as dimensões da variáveis 

analisadas, inicialmente separados por instrumento de pesquisa e posteriormente 

integrados de maneira a subsidiar a discussão dos resultados. 

  

2.3.3 Instrumentos 

 

Os instrumentos utilizados foram a coleta documental, a entrevista e o 

questionário. 

Em relação à Variável I, foi realizada uma coleta documental através de 

pesquisas acerca de cada fase da Missão, na bibliografia e documentação pertinente, 

com a finalidade de identificar os principais marcos que podem caracterizar as 

mudanças de fase na MINUSTAH. 

A respeito da Variável II, foi realizada uma coleta documental através da qual 

buscou-se identificar quais capacidades se fazem necessárias em uma Op Paz, a 

partir das atividades e tarefas mais requisitadas e executadas na MINUSTAH. Em 

complemento, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com militares que 

possuem outras experiências relevantes no planejamento e emprego da Engenharia 

em missões de paz da ONU. 

As atividades e tarefas mais requisitadas também foram buscadas através de 

entrevistas semiestruturadas junto aos oficiais ex-integrantes da BRAENGCOY que 

participaram ativamente do planejamento e execução do apoio de Engenharia em 

seus contingentes, em especial comandantes, subcomandantes e oficiais e adjuntos 

de operações. Os indivíduos também foram perguntados se consideravam as 

capacidades da BRAENGCOY adequadas ou não ao cumprimento dessas tarefas. 

Foi aplicado, ainda, um questionário voltado aos demais ex-integrantes da 

BRAENGCOY, no qual o indivíduo deveria identificar quais as tarefas executadas com 

mais frequência no período em que esteve desdobrado na Missão, para cada 

atividade. 

Os questionários e as entrevistas ainda destinaram espaço para os indivíduos 

compartilharem experiências e incluírem outras observações julgadas pertinentes à 
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pesquisa, como tarefas e atividades não mapeadas ou peculiaridades no emprego 

das capacidades. 

 

2.3.4 Análise dos Dados  

 

Os dados sobre a Variável I levantados com a coleta documental foram 

analisados, a fim de identificar quais as metas que indicaram as mudanças de fase na 

MINUSTAH. A apresentação dos dados se dará através de um resumo das 

informações obtidas com os instrumentos de coleta, categorizado segundo as fases 

da Missão. 

Já para a Variável II, os dados coletados com os questionários e entrevistas 

foram confrontados com a relação de capacidades da Eng em Op Paz, consolidada a 

partir da pesquisa documental/bibliográfica.  

Por fim, os dados das Variáveis I e II foram comparados, identificando as 

principais diferenças entre as capacidades necessárias em cada fase da MINUSTAH. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

A fim de aprofundar os conhecimentos acerca do tema escolhido, foram 

pesquisados publicações e documentos, nacionais e internacionais, que pudessem 

embasar a pesquisa a ser realizada. 

Assim, esta seção divide-se da seguinte maneira: 

Inicialmente, serão abordados os conceitos de Capacidade e de Geração de 

Força, para o Brasil e para a ONU, a fim de apresentar o mecanismo de como são 

selecionadas as capacidades necessárias para o emprego em Op Paz. 

Em seguida, serão exploradas as doutrinas do Brasil e da ONU no que diz 

respeito ao emprego da Engenharia, traçando paralelos entre as duas doutrinas. 

Posteriormente, serão exploradas as fases de uma Missão de Paz da ONU, 

segundo as principais políticas e diretrizes deste organismo internacional, trazendo 

também aspectos de como a Eng é empregada ao longo dessas fases, através de 

publicações específicas sobre o assunto. 

Por fim, serão apresentadas as informações levantadas sobre a MINUSTAH, 

suas fases e a participação da BRAENGCOY na Missão. 

 

3.1 CAPACIDADES E A GERAÇÃO DE FORÇAS 

 

Capacidade pode ser definida como “a aptidão requerida a uma força ou 

organização militar, para que possa cumprir determinada missão ou tarefa.” (BRASIL, 

2018b, p. 67) Sua obtenção se dá através de sete fatores, que são inter-relacionados 

e indissociáveis: doutrina, organização (e/ou processos), adestramento, material, 

educação, pessoal e infraestrutura, conhecidos pelo acrônimo DOAMEPI (BRASIL, 

2018b, p. 67). 

A Política Nacional de Defesa coloca como um dos objetivos da Defesa 

Nacional “estruturar as Forças Armadas em torno de capacidades, dotando-as de 

pessoal e material compatíveis com os planejamentos estratégicos e operacionais” 

(BRASIL, 2012b, p. 30). Assim, em 2013, integrantes do Estado-Maior do Exército, 

Órgãos de Direção Setorial (ODS) e Comandos Militares de Área compuseram uma 

equipe multidisciplinar de todas as áreas estratégicas do país com o escopo de 
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mapear as capacidades militares terrestres e operativas do Exército. O produto dessa 

reunião foi uma lista de capacidades (ver Quadro 3) que serviu de base para a 

consolidação do conceito do Planejamento Baseado em Capacidades, alinhadas com 

o Livro Branco de Defesa, a Doutrina Militar de Defesa, a Estratégia Militar de Defesa 

e a Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2015a, p. 7). 

 

CAPACIDADES MILITARES TERRESTRES (CMT) CAPACIDADES OPERATIVAS (CO) 

CMT 01 – PRONTA RESPOSTA ESTRATÉGICA 
CO 01 – Mobilidade estratégica 
CO 02 – Suporte à Projeção de Força 
CO 03 - Prontidão 

CMT 02 – SUPERIORIDADE NO 
ENFRENTAMENTO 

CO 04 – Combate Individual 
CO 05 - Operações Especiais 
CO 06 - Ação Terrestre 
CO 07 – Manobra 
CO 08 – Apoio de Fogo 
CO 09 – Mobilidade e Contramobilidade 
CO 10 - Preparação da Força 

CMT 03 – APOIO A ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS 

CO 11 - Proteção Integrada 
CO 12 - Atribuições subsidiárias 
CO 13 – Emprego em apoio à política externa 
em tempo de paz ou crise 
CO 14 – Ações sob a égide de organismos 
internacionais 

CMT 04 – COMANDO E CONTROLE 

CO 15 – Planejamento e Coordenação  
CO 16 – Sistemas de Comunicações  
CO 17 – Consciência Situacional  
CO 18 – Gestão do Conhecimento e das 
Informações  
CO 19 – Digitalização do Espaço de Batalha  
CO 20 – Modelagem, Simulação e Prevenção 

CMT 05 - SUSTENTAÇÃO LOGÍSTICA 

CO 21 – Apoio Logístico para Forças 
Desdobradas  
CO 22 – Infraestrutura da Área de Operações  
CO 23 – Gestão e Coordenação Logística  
CO 24 – Saúde nas Operações  
CO 25 – Gestão de Recursos Financeiros 

CMT 06 - INTEROPERABILIDADE 
CO 26 – Interoperabilidade Conjunta  
CO 27 – Interoperabilidade Combinada  
CO 28 – Interoperabilidade Interagência 

CMT 07 - PROTEÇÃO 

CO 29 – Proteção ao Pessoal  
CO 30 – Proteção Física 
CO 31 – Segurança das Informações e 
Comunicações 

CMT 08 – SUPERIORIDADE DE INFORMAÇÕES 

CO 32 – Guerra Eletrônica  
CO 33 – Operações de Apoio à Informação 
CO 34 – Comunicação Social  
CO 35 – Inteligência 

CMT 09 - CIBERNÉTICA 
CO 36 – Exploração Cibernética  
CO 37 – Proteção Cibernética  
CO 38 – Ataque Cibernético 

Quadro 3 - Capacidades Militares Terrestres e Capacidades Operativas 
Fonte: EB20-C-07.001 Catálogo de Capacidades (BRASIL, 2015a, p. 21). 
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Capacidade Operativa (CO) pode ser definida com a “aptidão requerida a uma 

força ou uma organização militar para que possam obter um efeito estratégico, 

operacional ou tático” (BRASIL, 2015a, p.7). Denomina-se Capacidade Militar 

Terrestre o “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, 2015a, p. 7). 

Tarefas são os trabalhos ou conjuntos de ações que contribuem para alcançar 

o objetivo geral de uma operação, executadas pelos diversos sistemas e elementos 

operativos. São específicas, limitadas no tempo e agrupam passos, atos ou 

movimentos integrados, segundo uma determinada sequência e destinada à obtenção 

de um resultado determinado. Ao conjunto de tarefas afins, reunidas por critérios de 

relacionamento, de interdependência ou de similaridade e cujos resultados concorrem 

para o desenvolvimento de uma determinada função de combate, dá-se o nome de 

Atividade (BRASIL, 2015a, p. 7). 

Por ocasião do planejamento das operações, os comandantes e estados-

maiores identificam as tarefas a serem executadas e selecionam as capacidades mais 

adequadas para o seu cumprimento eficaz. É essa aptidão dos comandantes e seus 

estados-maiores de identificar as capacidades operativas que possuem e de perceber 

as possibilidades e adequabilidade de seu emprego que garantirá a eficácia na 

aplicação do poder de combate terrestre. Assim, são as Capacidades Operativas de 

uma força ou organização militar que permitirão que esta cumpra as tarefas e missões 

que lhe são atribuídas (BRASIL, 2015a, p. 7). A seguir, encontra-se uma figura que 

resume a relação entre Tarefas, Atividades e Capacidades (ver Figura 1). 
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Figura 1 – Capacidades, Atividades e Tarefas. 
Fonte: EB20-C-07.001 Catálogo de Capacidades do Exército (BRASIL, 2015a, p. 5). 

 

A F Ter emprega as Funções de Combate para facilitar a seleção de 

capacidades mais adequadas às tarefas. As Funções de Combate “surgiram como 

uma forma de abordagem para a solução dos problemas militares que consideram as 

funcionalidades de todas as tarefas sob responsabilidade das Unidades da Força 

Terrestre em operações” (BRASIL, 2016a, p. 1-2). Assim, considera-se que sempre 

será possível decompor a solução de um problema militar em uma série de atividades 

e tarefas a serem executadas, que são as resultantes, no nível tático, das capacidades 

militares disponíveis na Força Terrestre (BRASIL, 2016a, p. 1-1). 

Função de Combate pode ser definida como o “conjunto relativamente 

homogêneo de atividades e tarefas afins, que atendem a uma finalidade comum, além 

dos sistemas empregados na sua execução [...], que orientam o preparo e o emprego 

dos meios no cumprimento de suas missões” (BRASIL, 2016a, p. 1-2). As Funções de 

Combate são as seguintes: 

 Comando e Controle (C²) - conjunto de atividades mediante as quais se 

planeja, dirige, coordena e controla o emprego das forças e os meios em operações 

militares. Constitui o elo que une os escalões superior e subordinado. 
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 Movimento e Manobra (M²) - conjunto de atividades, tarefas e sistemas 

inter-relacionados, empregados para deslocar forças, de modo a posicioná-las em 

situação de vantagem em relação às ameaças. 

 Inteligência (Intlg) - conjunto de atividades, tarefas e sistemas inter-

relacionados empregados para assegurar compreensão sobre o ambiente 

operacional, as ameaças (atuais e potenciais), os oponentes, o terreno e as 

considerações civis. 

 Fogos - conjunto de atividades, tarefas e sistemas inter-relacionados que 

permitem o emprego coletivo e coordenado de fogos cinéticos e não cinéticos, 

orgânicos da Força ou conjuntos, integrados pelos processos de planejamento e 

coordenação de fogos. 

 Logística (Log) - conjunto de atividades, as tarefas e os sistemas inter-

relacionados para prover apoio e serviços, de modo a assegurar a liberdade de ação 

e proporcionar amplitude de alcance e de duração às operações. Engloba as Áreas 

Funcionais de apoio de material, apoio ao pessoal e apoio de saúde. 

 Proteção (Ptç) - conjunto de atividades empregadas na preservação da 

força, permitindo que os comandantes disponham do máximo poder de combate para 

emprego. As tarefas permitem identificar, prevenir e mitigar ameaças às forças e aos 

meios vitais para as operações, de modo a preservar o poder de combate e a liberdade 

de ação. Permitem, também, preservar populações e infraestruturas críticas.  

A seguir, encontra-se um quadro resumo das Funções de Combate e suas 

respectivas atividades (ver Quadro 4): 

 

FUNÇÃO DE COMBATE ATIVIDADES 

Comando e Controle 

1. Conduzir o Processo de Planejamento e a Condução das 
Operações 
2. Operar Posto de Comando (PC) 
3. Realizar a Gestão do Conhecimento e da Informação 
4. Participar da Integração de Esforços entre Civis e Militares 
5. Estabelecer e Manter a Justiça e Disciplina 
6. Coordenar Ações para Informar e Influenciar 

Movimento e Manobra 

1. Prontidão Operativa 
2. Concentração Estratégica 
3. Desdobramento 
4. Manobra Tática 
5. Apoio de Fogo Orgânico 
6. Controle de Área 
7. Mobilidade e Contramobilidade 
8. Apoio ao Movimento e Manobra 
9. Reversão 
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FUNÇÃO DE COMBATE ATIVIDADES 

Inteligência 

1. Produzir Continuado Conhecimento em Apoio ao Planejamento 
da Força 
2. Apoio à Obtenção da Consciência Situacional 
3. Executar Ações de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e 
Aquisição de Alvos 
4. Apoio à Obtenção de Superioridade de Informações 
5. Apoio à Busca de Ameaças 

Fogos 
1. Planejamento e Coordenação de Fogos 
2. Execução de Fogos 
3. Integração dos Diversos Meios Disponíveis 

Logística 

1. Proporcionar Apoio de Manutenção 
2. Proporcionar Apoio de Transporte 
3. Prover o Apoio de Suprimento 
4. Prover Serviços de Apoio ao Pessoal 
5. Realizar a Gestão Orçamentária e Financeira 
6. Realizar o Apoio Jurídico 
7. Proporcionar o Apoio de Saúde 

Proteção 

1. Adotar Medidas de Contrainteligência 
2. Realizar Defesa Antiaérea 
3. Realizar Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear 
(DQBRN) 
4. Aplicar Medidas de Antiterrorismo 
5. Realizar Medidas de Guerra Eletrônica 
6. Realizar Medidas de Guerra Cibernética 
7. Realizar Ações de Busca e Salvamento 
8. Adotar Medidas para a Segurança de Área 
9. Adotar Medidas de Proteção de Saúde para a Força 
10. Proporcionar Apoio na Desativação ou Destruição de 
Artefatos Explosivos e Munições Falhadas 
11. Realizar Trabalhos de Organização do Terreno 
12. Empregar Técnicas de Segurança 

Quadro 4 - Funções de Combate e suas Atividades. 
Fonte: EB70-MC-10.341 - Lista de Tarefas Funcionais (BRASIL, 2016a). 

  

3.1.1 A geração de Forças para as Nações Unidas 

 

O processo de geração de forças na ONU é conduzido pelo Escritório de 

Assuntos Militares (Office of Military Affairs - OMA), célula do Departamento de 

Operações de Paz (DPO) que atua para o desdobramento da capacidade militar mais 

apropriada para a consecução dos objetivos das Nações Unidas (ver Organograma 

1). Assim, tem como objetivo melhorar o desempenho, a eficiência e a eficácia dos 

componentes militares nas missões de paz (UN, 2019g). 
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Organograma 1 - OMA na estrutura do DPO. 
Fonte: Departments of Political and Peacebuilding Affairs and Peace Operations Organizational Chart 
(UN, 2019f). 

 

As constantes demandas por resultados nas Op Paz fizeram com que a ONU 

alterasse sua abordagem para constituir tropas para as Missões. Dessa maneira, 

houve uma mudança do que Boutellis e Smith (2013) chamaram de abordagem 

dirigida por números, na qual o foco era tão somente atingir a quantidade prevista de 

militares, policiais e equipamentos em uma Missão; para o que chamaram de 

abordagem dirigida por capacidades, que valoriza as habilidades e a disposição para 

participar de uma Op Paz. 

No contexto das Op Paz, “capacidade” pode ser definida como a habilidade e 

a prontidão para atingir um padrão operacional aceitável, compreendendo a 

combinação de aptidões (pessoal e equipamento), preparo (organização, processos 
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e treinamento) e sustentabilidade logística necessários ao cumprimento de 

determinadas tarefas (UN, 2012c, p. 67). 

Por meio do Serviço de Geração de Forças (Force Generation Service - FGS), 

o OMA desenvolve o Sistema de Prontidão de Capacidades de Manutenção de Paz 

das Nações Unidas (United Nations Peacekeeping Capability Readiness System – 

UNPCRS). Este sistema é conduzido pela Célula de Geração de Força Estratégica e 

Planejamento de Capacidade (Strategic Force Generation and Capability Planning 

Cell – SFGCPC), através da qual o OMA recebe as ofertas (pledges) dos países-

membros da ONU para comporem os efetivos das diversas Op Paz. Após registrá-las, 

o país-membro ofertante deve renovar suas ofertas anualmente, de acordo com o ano 

fiscal da ONU (1 Jul a 30 Jun), podendo ainda criar ou cancelar ofertas a qualquer 

momento (UN, 2019b, p.3). 

O UNPCRS é composto de quatro níveis: 

 Nível 1: quando uma oferta de capacidade é plenamente aceita e 

registrada no sistema. Nesta fase, os países-membros apresentam suas ofertas de 

capacidade por meio do endereço eletrônico do sistema e, caso a oferta atenda a 

todos os critérios estabelecidos, será considerada registrada e aceita (UN, 2019b, p. 

6). 

 Nível 2: quando a capacidade de nível 1 é aprovada em uma Visita de 

Avaliação e Assessoramento (Assessment and Advisory Visit – AAV), sendo 

considerada desdobrável. Nesta etapa, por decisão do Secretariado e com base em 

critérios de necessidade nas missões, diversidade geográfica, histórico de 

desempenho do país membro, dentre outros, uma equipe da ONU realiza uma AAV 

ao potencial país contribuinte de tropa para avaliar a capacidade ofertada quanto a 

pessoal, disponibilidade de equipamento, autossustento e treinamento. Após aceita 

no nível 2, a capacidade deve ser confirmada anualmente, conforme já explicitado, e, 

caso não ocorra o desdobramento da fração dentro de três anos, o país-membro 

deverá emitir um certificado afirmando que mantém as capacidades observadas na 

AAV, com validade de dois anos. Se dois anos após esta última certificação a 

capacidade ofertada não for desdobrada, uma nova AAV deve ser realizada (UN, 

2019b). 
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 Nível 3: quando uma capacidade de nível 2 tem seu Equipamento 

Pertencente ao Contingente (Contingent-Owned Equipment - COE)5 alinhado com 

uma necessidade específica ou genérica, traduzida na Declaração de Necessidades 

da Unidade (Statement of Unit Requirements - SUR)6. Para isso, após o Secretariado 

decidir por elevar o nível da capacidade, o país-membro deverá enviar ao SFGCPC 

uma Nota Verbal (tipo de documento diplomático) contendo as listas de Equipamento 

Principal (Major Equipment – ME), Autossustento (Self-sustainment – SS), lista de 

carga (load list), o porto em que deseja embarcar e prazos para desdobramento. Os 

documentos são avaliados e, caso aprovados, o país-membro é informado sobre a 

mudança de nível. Caso a capacidade não seja desdobrada em dois anos, o país-

membro deverá emitir um certificado declarando que os documentos enviados 

continuam válidos para manter a capacidade no nível 3, que terá validade de um ano 

(UN, 2019b). É nesta fase também que ocorre a negociação do Memorando de 

Entendimento (Memoradum of Understanding – MOU), acordo bilateral entre o TCC e 

a ONU que versa sobre o fornecimento de equipamentos, serviços e pessoal à Missão 

(UN, 2008b, p. 6). 

 Nível 4 ou Nível de Desdobramento Rápido (Rapid Deployment Level – 

RDL): a capacidade fica em condições de desdobrar-se para qualquer missão da ONU 

dentro de 60 dias após convite formal do Secretariado. Para registrar uma capacidade 

neste nível, o país-membro precisa realizar oferta específica via Nota Verbal e, caso 

seja aceita, deve remeter ao SFGCPC as tabelas de Equipamento Principal e listas 

de Carga, conforme os SUR disponibilizados para unidades de RDL. Após a remessa 

dos documentos, é rascunhado um Acordo de RDL e o DPO e o Departamento de 

Apoio Operacional (Department of Operational Support – DOS)7 conduzem uma Visita 

de Verificação (Verification Visit - VV) ao TCC, em que o país-membro deve 

demonstrar que suas capacidades estão em condições de serem desdobradas dentro 

de 60 dias. São verificados se o pessoal e o comandante foram selecionados; se o 

plano de mobilização está pronto; se os antecedentes, no que diz respeito a direitos 

 
5 Todo o equipamento e materiais de consumo desdobrados e operados pelo TCC em uma Operação 
de Paz (UN, 2017a, p. 12). 
6 Documento específico, produzido para cada fração militar em um Op Paz, que contém a missão, as 
tarefas, a organização, o equipamento e o pessoal mínimo necessários ao desdobramento (UN, 2012c, 
p. 48). 
7 Departamento do Secretariado da ONU que provê apoio operacional para as entidades do 
Secretariado de forma global, incluindo assessoramento, serviços de apoio operacional e transacional 
e, onde necessário, exerce autoridade delegada em nome de seus clientes (UN, 2019e). 
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humanos, foram checados; e se o treinamento pré-desdobramento foi realizado e 

pode ser mantido até o desdobramento. Ao final da VV, o Acordo de RDL é assinado 

e a capacidade permanece neste nível durante o próximo ano fiscal da ONU, 

preferencialmente durante 12 meses. É interessante ressaltar que os TCC que 

possuem unidades no nível 4 recebem 25% do reembolso acordado em MOU, relativo 

ao Equipamento Principal, para manter a prontidão. 

O RDL está intimamente relacionado com a Capacidade de Vanguarda da ONU 

(UN Vanguard Capability), criada após recomendação do relatório do Painel 

Independente de Alto Nível em Operações de Paz (High-Level Independent Panel on 

Peace Operations – HIPPO)8, de 2015. Trata-se de uma organização de nível brigada, 

composta de tropas de diversas naturezas, que visa a uma rápida inserção de 

capacidades militares e policiais em uma nova Missão ou reforço a uma missão já 

existente.  

Atualmente, o Brasil conta com as seguintes capacidades registradas no 

UNPCRS (ver Quadro 5): 

 

CAPACIDADE DISPONIBILIZADA 
TOTAL 

(MILITARES) 
NÍVEL 

01 BATALHÃO DE INFANTARIA DE FORÇA DE PAZ  850 2 

01 COMPANHIA DE INFANTARIA  250 1 

01 GRUPAMENTO OPERATIVO DE FUZILEIROS NAVAIS 250 1 

01 COMPANHIA DE POLÍCIA DO EXÉRCITO 161 1 

01 COMPANHIA DE ENGENHARIA 224 1 

UNIDADE DE AVIAÇÃO - 03 A-29 (SUPER TUCANO) 50 1 

UNIDADE DE AVIAÇÃO - 02 H-60 (BLACK HAWK) 65 1 

UNIDADE DE AVIAÇÃO - 01 C-105 (AMAZONAS) 50 1 

UNIDADE MÉDICA NÍVEL 2  63 1 

SUBTOTAL DE MILITARES 1.963 
Quadro 5 - Capacidades disponibilizadas no UNPCRS. 
Fonte: Memento nº 82 (BRASIL, 2019a, p. 51). 

 
8 Painel solicitado pelo então Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon, para conduzir uma 
avaliação abrangente das operações de paz à época e verificar como poderiam tornar-se mais efetivas, 
eficientes e responsivas em um mundo de mudanças (UN, 2015a, p. 1). 
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3.1.2 O Estudo de Capacidade Militar em Operações de Paz 

 

O OMA utiliza, através do Serviço de Planejamento Militar (Military Planning 

Service), o Estudo de Capacidade Militar (Military Capability Study - MCS) como uma 

ferramenta para analisar as capacidades do componente militar de uma Op Paz. Este 

estudo tem como objetivos avaliar a adequabilidade e a utilização das capacidades 

existentes para a consecução dos objetivos, tarefas e fase da Missão atuais e avaliar 

a adequabilidade destas capacidades para objetivos, tarefas e fases futuras. 

Compreende a configuração, a postura e a aptidão para atuar no ambiente 

operacional e planejar e executar todos os tipos de operações militares diuturnamente 

(UN, 2013c, p. 3). 

O MCS é usado para Missões em andamento ou como parte da preparação 

para a fase de Início de uma nova Missão. Pode acontecer por iniciativa da sede da 

ONU (United Nations Headquarters – UNHQ), do comando (Cmdo) da Missão em 

questão ou através de estudos regulares, normalmente a cada dois anos, em função 

do ciclo de vida de uma Missão e seus progressos. O MCS pode ser necessário, 

também, após eventos específicos, em resposta a uma situação de crise ou mudanças 

de vulto no ambiente operacional (UN, 2013c, p. 4-5). 

O MCS é parte do Processo de Planejamento Militar (Military Planning Process 

– MPP), definido como o processo de Estado-Maior (EM), coordenado pelo OMA, para 

determinar a melhor maneira de se cumprir tarefas. O processo é similar ao Exame 

de Situação utilizado pelo EB (ver Figura 2) e objetiva otimizar as etapas de tomada 

de decisão. Neste processo, o MCS colabora com o estabelecimento e a revisão da 

direção estratégica e operacional da Missão, através de documentos como: o 

Conceito Estratégico das Operações (Strategic Concept of Operations – CONOPS), 

que inclui a Declaração de Necessidades da Força (Statement of Force Requirements) 

e a Declaração de Necessidades das Unidades (Statement of Unit Requirements); as 

Regras de Engajamento (Rules of Engagement – ROE); e, no nível da Missão, a 

Ordem de Operações (Operations Order - OPORD). 
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Figura 2 - Processo de Planejamento Militar da ONU e o Estudo de Capacidade Militar (MCS). 
Fonte: Military Capability Study Policy (UN, 2013c, p. 4). 

 

O MCS é conduzido através do exame de capacidades centrais (Core 

Capabilities), que muito se assemelham às Capacidades Militares Terrestres e 

Operativas da doutrina brasileira, a saber: 

 Comando, Controle e Comunicações (C3): capacidade de exercer 

comando sobre todo o pessoal e frações subordinados para controlar as operações 

conforme os planos, diretrizes e políticas e dirigir os eventos através da exploração 

oportuna e transmissão de ordens (UN, 2013c, p. 3). Na doutrina brasileira, as 

atividades e tarefas que orientam esta capacidade podem ser reunidas na Função de 

Combate Comando e Controle. 

 Mobilidade: capacidade de mover-se, taticamente ou não, com a 

intenção de reposicionar forças militares para a posição mais vantajosa no tempo 

desejado (UN, 2013c, p. 3). Na doutrina brasileira, as atividades e tarefas que orientam 

esta capacidade podem ser reunidas na Função de Combate Movimento e Manobra. 

 Informação Tática e Operacional: capacidade de obter, processar e 

explorar informações para ter vantagem tática e operacional (UN, 2013c, p. 3). Na 
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doutrina brasileira, as atividades e tarefas que orientam esta capacidade podem ser 

reunidas na Função de Combate Inteligência.  

 Poder de Fogo (cinético e não-cinético): efeito focado e orientado 

derivado de sistemas de armas individuais ou coletivos que podem ser de natureza 

letal e não-letal (UN, 2013c, p. 3). Na doutrina brasileira, as atividades e tarefas que 

orientam esta capacidade podem ser reunidas na Função de Combate Fogos. 

 Proteção da Força: capacidade de prover proteção de ameaças diretas 

e indiretas através da combinação de análise de riscos, segurança física, medidas 

procedimentais e técnicas de saúde ambientais (UN, 2013c, p. 3). Na doutrina 

brasileira, as atividades e tarefas que orientam esta capacidade podem ser reunidas 

na Função de Combate Proteção. 

 Sustentabilidade: capacidade de sustentar operações através da 

provisão e distribuição de todas as classes de suprimento, apoio de saúde, aplicação 

de sistema de manutenção e cuidado com o moral e bem-estar da tropa (UN, 2013c, 

p. 3). Na doutrina brasileira, as atividades e tarefas que orientam esta capacidade 

podem ser reunidas na Função de Combate Logística. 

 Interoperabilidade: capacidade das forças de operarem juntas tanto no 

contexto nacional quanto internacional (UN, 2013c, p. 3). Na doutrina brasileira, a 

interoperabilidade é definida como: 

 

Capacidade de forças militares nacionais ou aliadas operarem, 
efetivamente, de acordo com a estrutura de comando estabelecida, na 
execução de uma missão de natureza estratégica ou tática, de combate ou 
logística, em adestramento ou instrução (BRASIL, 2018a, p. 203). 

 

Assim, no nível tático, perpassa todas as Funções de Combate, uma vez que a 

integração entre forças pode se dar em atividades e tarefas de qualquer uma destas. 

 Interação Civil-Militar: coordenação operacional e tática entre os 

militares da ONU e os parceiros civis, em especial os componentes civil e policial da 

Missão, as agências, fundos e programas da ONU, o governo do país anfitrião, 

organizações não-governamentais e locais. Compreende as atividades realizadas ou 

facilitadas pelo componente militar nas missões de paz em todo espectro das 

operações (UN, 2013c, p.43). Na doutrina brasileira, as tarefas desta capacidade 
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podem ser enquadradas na atividade Participar da Integração de Esforços entre Civis 

e Militares, da Função de Combate Comando e Controle. 

Antes de seu início, o MCS recebe as diretrizes políticas a respeito de possíveis 

mudanças no mandato da Missão e diretrizes estratégicas, incluindo objetivos, metas, 

tarefas e fases ou mudanças de fase. Em seguida, o processo é conduzido através 

de seis etapas: 

 Programação: nesta fase, o OMA realiza a análise do ciclo de vida da 

Missão, faz a revisão de avaliações anteriores e procura antecipar mudanças no 

mandato, na situação e no ambiente da Missão. Esta análise também contempla 

outras possíveis avaliações e indicações específicas solicitadas pelo Conselho de 

Segurança. O produto final desta etapa é um plano anual coordenado, que contém 

ainda projeções orçamentárias. 

 Preparação: composta das medidas preparatórias realizadas pela 

UNHQ e pela Missão; análise da direção estratégica e operacional; consulta ao DOS 

sobre assuntos logísticos; desenvolvimento de orientações políticas em consulta com 

as lideranças da Missão9; compartilhamento da consciência situacional; e acertos ou 

consultas com os TCC. Deve acontecer pelo menos três meses antes da execução 

do MCS propriamente dito. 

 Execução: inicia com o desdobramento de uma equipe do OMA na 

Missão e termina com um briefing, que consolida os aspectos observados pela equipe 

e pelo comando do componente militar e conta com a participação da liderança da 

Missão. Ao final, é produzida a minuta de um relatório com as observações realizadas. 

 Relatoria: inicia com a apresentação das observações para a diretoria 

do OMA e termina com um relatório revisado e aprovado pelo Subsecretário-geral 

para Operações de Paz (USG DPO), dentro de 30 dias após a conclusão do MCS, em 

coordenação com a Missão e outros atores da ONU, em especial o DOS. 

 Implementação: inicia após a aprovação do relatório pelo USG DPO e a 

liderança da Missão ou uma Resolução do Conselho de Segurança (Security-Council 

Resolution - SCR) e possíveis mudanças na direção estratégica da Missão, 

terminando com a implementação das recomendações. É estabelecida também uma 

 
9 Equipe composta pelo Chefe da Missão, seus adjuntos e os chefes dos principais componentes da 
Missão (UN, 2008b, p. 68). 
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matriz de implementação, incluindo prazos, atualizações regulares feitas pela Missão 

e atualizações para o OMA.  

 Análise Pós-Ação: iniciado com as lições identificadas no planejamento 

e execução do MCS pela UNHQ e pela Missão e termina com as lições aprendidas 

aprovadas pelo Assessor Militar da ONU (UN Military Adviser), chefe do OMA, para 

serem implementadas no próximo MCS. 

 

3.2 O EMPREGO DA ENGENHARIA EM OPERAÇÕES DE PAZ SEGUNDO A 

DOUTRINA BRASILEIRA 

 

O recém-publicado Manual de Campanha EB70-MC-10.237: A Engenharia nas 

Operações (BRASIL, 2018a), que substituiu o antigo Manual de Campanha C 5-1: 

Emprego da Engenharia, de 1999, estabelece que a Engenharia é a arma de apoio 

ao combate que apoia as Op da F Ter através das atividades de Apoio à Mobilidade, 

Contramobilidade e Proteção (Ap MCP) e de Apoio Geral de Engenharia (Ap Ge 

Eng), a fim de multiplicar o poder de combate das forças amigas e destruir, neutralizar 

ou diminuir o poder de combate inimigo. O manual ressalta ainda a atuação da arma 

na função logística engenharia, que engloba as atividades de planejamento e 

execução de obras e serviços para obter e adequar a infraestrutura física e as 

instalações existentes às necessidades da tropa. 

A atividade de Ap MCP é voltada à ampliação do poder de combate dos 

elementos de manobra (Elm Man), acelerando a sua concentração e aumentando a 

velocidade e o ritmo da força para explorar vulnerabilidades inimigas. Além disso, 

limita as capacidades do inimigo ao reforçar as restrições naturais físicas do ambiente. 

Pode ser subdividida, de acordo com a natureza de suas tarefas, em: 

 Apoio à mobilidade: compreende as tarefas que proporcionam as 

condições necessárias ao movimento contínuo e ininterrupto de uma força amiga, 

permitindo que a manobra tática obtenha rapidamente vantagens sobre a posição 

inimiga. Compõe-se de trabalhos de abertura de passagens, transposição de cursos 

de água, conservação de pistas e estradas e destruição de posições organizadas. 

 Apoio à contramobilidade: tarefas que têm como finalidade deter, 

retardar ou canalizar o movimento do inimigo para contribuir com sua destruição, 
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proporcionando maior valor defensivo ao terreno e restringindo a liberdade de 

manobra do inimigo. Caracteriza-se principalmente pela construção de obstáculos. 

 Apoio à proteção: tarefas que visam a reduzir ou anular os efeitos das 

ações do inimigo e das intempéries sobre a tropa e o material e a ampliar a capacidade 

de sobrevivência da força. Proporcionam abrigo, segurança e bem-estar através de 

trabalhos de fortificação, camuflagem e instalações que aumentem o valor defensivo 

das posições ou prestando assistência às tropas em combate. 

Já o Ap Ge Eng reúne as tarefas que “mantém, modificam ou complementam 

o ambiente físico do teatro de operações e proporcionam a infraestrutura necessária 

para as operações militares” (BRASIL, 2018a, p. 2-6), compreendendo também as 

tarefas relativas à função logística engenharia, materializadas pela previsão e 

provisão de material de classes IV e VI; planejamento e execução do tratamento de 

água; obtenção e controle dos bens imóveis; planejamento e execução de obras e 

serviços de engenharia; gestão ambiental; provisão e administração das áreas de 

estacionamento; e combate a incêndio. Assim, os trabalhos técnicos referentes a 

projetos, obras, patrimônio imobiliário, meio ambiente e material de engenharia são 

abrangidos por essa atividade. 

O manual expõe também que as tarefas de engenharia poderão ser executadas 

em ambas as atividades, sendo diferenciadas pelo seu nível de complexidade. Com 

isso, resume as tarefas de engenharia no acrônimo REPOIA – reconhecimentos, 

estradas, pontes, organização do terreno (englobando fortificações, camuflagem e 

construção de obstáculos), instalações e assistência técnica (da qual ressaltam-se os 

trabalhos e atribuições relativas à produção de água tratada e estudo técnico-tático 

do terreno). 

Em seguida, o manual apresenta as principais tarefas das atividades de Ap 

MCP e Ap Ge Eng em proveito das diversas funções de combate, conforme os 

quadros a seguir (ver Quadro 6 e Quadro 7): 
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FUNÇÕES DE COMBATE TAREFAS DE APOIO A MCP 

Comando e Controle 
Construção de instalações de comando 
Outros 

Movimento e Manobra 

Reconhecimento especializado de Engenharia 
Análise do terreno 
Transposição de barreiras 
Destruição de posições organizadas 
Lançamento de meios de transposição de curso de água 
Construção de estradas de campanha 
Construção de aeródromos 
Construção de heliportos 
Outros 

Inteligência 
Reconhecimento especializado de Engenharia 
Análise do Terreno 
Outros 

Fogos 
Construção de espaldões 
Construção de acesso às posições de tiro 
Outros 

Proteção 

Fortificação de campanha 
Construção de instalações para a proteção da tropa 
Remoção de artefatos explosivos 
Remoção de engenhos falhados 
Remoção de dispositivos explosivos improvisados 
Camuflagem 
Lançamento de barreiras, obstáculos e minas 
Outros 

Quadro 6 - Quadro resumo das tarefas de Eng na atividade de Ap MCP. 
Fonte: EB70-MC-10.237 - A Engenharia nas Operações (BRASIL, 2018a, p. 2-10). 

 

FUNÇÕES DE COMBATE TAREFAS DE APOIO GERAL DE ENGENHARIA 

Comando e Controle 
Construção de instalações de comando 
Outros 

Movimento e Manobra 

Manutenção da rede mínima de estradas 
Análise do terreno 
Construção de estradas 
Construção de aeródromos 
Construção de heliportos 
Navegação em vias interiores 
Outros 

Inteligência 

Reconhecimento especializado de engenharia 
Análise do terreno 
Outros 
 

Logística 

Construção de instalações logísticas 
Recuperação de áreas danificadas 
Gestão de patrimônio imobiliário 
Manutenção de hidrovias 
Manutenção de rodovias 
Manutenção de ferrovias 
Manutenção de campos de pouso 
Manutenção de sistemas de abastecimento de serviços essenciais 
Controle de danos 
Tratamento de água 
Logística de Classe IV (construção e fortificação) 
Logística de Classe VI (engenharia e cartografia) 
Obras e serviços de engenharia 
Outros 
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FUNÇÕES DE COMBATE TAREFAS DE APOIO GERAL DE ENGENHARIA 

Proteção 

Construção de instalações para a proteção da tropa 
Construção de barreiras 
Ações Antidispositivos Explosivos Improvisados (Anti DEI) 
Camuflagem 
Avaliação sobre riscos ambientais 
Obras e serviços de Engenharia 
Combate a incêndio 
Outros 

Quadro 7 - Quadro resumo das tarefas de Eng na atividade de Ap Ge Eng. 
Fonte: EB70-MC-10.237 A Engenharia nas Operações (BRASIL, 2018a, p. 2-12). 

 

Em relação ao apoio de Engenharia (Ap Eng) em operações sob a égide de 

organismos internacionais, como é o caso das Op Paz da ONU, o manual inicialmente 

dispõe que a organização da fração de Eng depende das características da missão a 

ser cumprida. No entanto, como base de planejamento, em princípio, a Organização 

Militar (OM) de Eng nesse tipo de operação deve ser composta por elementos de 

comando e apoio, manutenção e suprimento de água, combate, construção e pontes.  

Ainda, o manual afirma que o emprego de uma tropa de Eng em operações 

dessa natureza é feito sob a situação de controle operacional, já que a força 

enquadrante normalmente não possui autonomia para empregar a tropa fracionada e 

o apoio logístico é fornecido pelo país de origem. Assim, cabe ao comandante da 

fração de Eng a decisão pela abertura de frentes de trabalho ou destacamentos, que 

podem variar em número em função das missões recebidas, dos dados obtidos em 

reconhecimentos, da disponibilidade de meios em pessoal e material (incluindo 

recursos locais), distância em relação à base, tempo de deslocamento, apoio logístico, 

condições de segurança, dentre outros aspectos. 

São apresentadas também as principais tarefas a serem desenvolvidas pela 

Eng em prol dos contingentes militares e, possivelmente, da população local: 

 

a) reconhecimentos - de estradas, pontes, instalações e fontes de 
água; 

b) estradas - restabelecimento das ligações entre as principais 
localizações da área de operações; 

c) pontes - construção, reparação e manutenção de pontes de 
equipagem e semipermanente, com material próprio ou cedido pela 
Organização Internacional/Governo do País (OI/GP), e de pontes 
permanentes com apoio, em material, do país anfitrião; 
d) organização do terreno - executar trabalhos, particularmente de 
desminagem; 

e) instalações - apoia o estabelecimento das instalações necessárias 
ao cumprimento da missão da força de paz, tais como: 

- bases para tropas; 



54 
 

  
 

- áreas de aquartelamento; 
- postos de comando; 
- postos de observação; 
- pontos fortes; 
- áreas de lazer; e 
- bases de Engenharia e destacamentos. 
f) produção de água tratada - estabelece um sistema de produção de 

água tratada para atender às necessidades da força de paz, das tropas 
aquarteladas, da população civil, bem como das instalações de saúde; e 

g) manutenção - realiza a manutenção, até o 2º escalão, do seu 
material orgânico de Engenharia (BRASIL, 2018a, p. 5-22). 

 

Ressalta-se que, em todo o manual “A Engenharia nas Operações", a tarefa de 

desminagem só é mencionada no parágrafo citado e como trabalho a ser executado 

na Zona de Administração (ZA), o qual a Engenharia do Comando Logístico Conjunto 

do Teatro de Operações (Eng/CLTO) poderia contratar ou mobilizar civis para realizar.  

A tarefa de desminagem em Op Paz, no entanto, é abordada mais 

detalhadamente no manual C 5-37: Minas e Armadilhas (2000), com o nome de 

“Limpeza de Áreas Minadas em Operações de Força de Paz". Esta publicação define 

“limpeza” como a “remoção total das minas de uma determinada área" (BRASIL, 2000, 

p. 6-1) e afirma que as forças em combate podem utilizar este método “desde que os 

campos de minas a serem limpos não estejam sob fogos inimigos e se possa trabalhar 

sem correr riscos desnecessários” (BRASIL, 2000, p. 6-1). Ademais, dispõe que “em 

princípio, os militares brasileiros somente participarão de desminagem em [...] 

operações de força de paz como instrutores ou coordenadores dos elementos locais; 

ou executando em proveito da força que integram” e que todo militar em uma missão 

de Força de Paz deve estar em condições de realizar abertura de passagens e limpeza 

de minas e de utilizar os equipamentos de desminagem existentes no local da 

operação (BRASIL, 2000, p. 6-2). 

Já o Manual de Campanha C 95-1: Operações de Paz (1998), atualmente 

revogado, dispunha que, embora a tropa mais comumente solicitada pela ONU fosse 

de nível Batalhão de Infantaria (Btl Inf), as Nações Unidas podiam solicitar a 

contribuição de frações de outras Armas e elementos logísticos, a fim de melhorar as 

condições de autossuficiência logística, tanto devido às peculiaridades da missão 

quanto à precariedade das condições de vida e à dificuldade na obtenção de recursos 

locais. Assim, afirmava que “no caso de Unidade/Subunidade de Engenharia, suas 

missões visam prover à Missão da ONU capacidade de movimento, conforto da Força 

e Ap Eng em geral” (BRASIL, 1998, p. 6-9). O C 95-1 mencionava que a Engenharia 
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deveria ser capaz de: realizar limpeza de minas; realizar limitado lançamento de 

pontes; apoiar instalações; realizar reconhecimentos de Eng e trabalhos topográficos; 

realizar a destruição de engenhos falhados para componentes da Força; ser 

autossuficiente na manutenção/reparação de seus equipamentos; apoiar outros 

componentes da Força e outras agências da ONU; e operar de forma independente 

no terreno (BRASIL, 1998, p. 6-9). 

O C 95-1 citava, ainda, que o contingente do país, como um todo, deveria ser 

capaz de atender às suas próprias necessidades de obras e serviços de Eng, como: 

“adaptação, reparação, restauração, conservação e manutenção de recursos físicos 

existentes; e a construção de obstáculos e abrigos destinados à proteção de 

instalações críticas essenciais” (BRASIL, 1998, p. 8-12). 

O manual EB70-MC-10.219: Operações de Paz (2017), que substituiu o C 95-

1, por sua vez, não faz muitas referências a capacidades, atividades ou tarefas de 

engenharia, expondo apenas que a atividade operativa Reconhecimento pode ser 

executada por tropas especializadas, como é o caso de elementos de engenharia, 

seguindo a doutrina militar específica (BRASIL, 2017a, p. 4-15).  

Ao abordar as funções logísticas desempenhadas pelo sistema ONU, o manual 

dispõe também que a Função Logística Engenharia é desempenhada por unidades 

militares de construção e empreiteiras civis contratadas, afirmando que tal função 

logística é responsável pela preparação dos locais em que serão instaladas as bases 

e, após a missão, a devolução dessas áreas. Cita, ainda, que os trabalhos executados 

nesse contexto são os serviços de construção, levantamento topográfico, tratamento 

de água e de esgoto e avaliações técnicas (BRASIL, 2017a, p. 6-4). 

 

3.3 O EMPREGO DA ENGENHARIA SEGUNDO A DOUTRINA DA ONU 

 

Nesta seção, serão abordados aspectos relativos ao emprego da Engenharia 

militar em Op Paz segundo os principais manuais e políticas da ONU. Será dada 

especial atenção ao Manual da Unidade de Engenharia Militar de Operações de Paz 

das Nações Unidas (2015), que serve como um guia para os TCC que desejam 

realizar uma oferta de Engenharia à ONU; e ao Manual do Batalhão de Infantaria das 

Nações Unidas (United Nations Infantry Battalion Manual - UNIBAM) (2012), principal 

fração militar apoiada pela Engenharia nas Op Paz. Este último, embora seja voltado 
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para unidades de Infantaria, também possui diversos conceitos que são 

compartilhados por qualquer fração militar que atua sob a égide da ONU. 

Serão apresentadas também algumas necessidades atuais de Engenharia nas 

Op Paz em andamento, colhidas através do relatório periódico do UNPCRS mais 

recente. 

 

3.3.1 A Engenharia Militar em Operações de Paz 

 

O principal papel de uma Unidade de Eng da ONU é facilitar o desdobramento 

de uma Missão, permitindo o cumprimento de seu mandato de forma eficaz e segura. 

Além disso, tem importante participação no processo de transição da Missão para as 

autoridades locais e faz parte do esforço integrado para aprimorar o ambiente 

operacional através de suas atividades em toda Área de Operações (A Op) (UN, 

2015b, p. 8). 

O Manual da Unidade de Engenharia Militar de Operações de Paz das Nações 

Unidas dispõe sobre o apoio de Eng prestado a uma Missão de Paz. De acordo com 

o Manual, as frações de Eng da ONU devem sempre ser: escaláveis em dimensão, 

modulares em função e ajustadas à Missão. Assim, sua organização varia de acordo 

com a dimensão, composição e necessidades da Missão, além das características da 

A Op (UN, 2015b, p. 3). 

Embora o valor de uma fração de Engenharia em Operações de Paz seja 

normalmente de uma subunidade, é possível que se desdobre um Batalhão de 

Engenharia em Op Paz, de acordo com as necessidades da Missão. Neste trabalho, 

as frações de engenharia em operações de paz serão chamadas de “Unidade de 

Engenharia”, independentemente de seu valor, uma vez que a doutrina da ONU 

considera que os princípios organizacionais que regem tais frações serão os mesmos 

(UN, 2015b, p. 22). 

A modularidade e a escalabilidade de uma Unidade de Engenharia são 

importantes para que a fração possa variar em natureza e em quantidade de 

equipamentos e pessoal, reagrupando seus meios da maneira ideal para cumprir 

tarefas ou mesmo recebendo frações adicionais especializadas. Independência, 

versatilidade e interoperabilidade também são buscadas em uma Unidade de 

Engenharia, permitindo que se opere sem necessidade de apoio logístico, em 
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diferentes tipos de tarefa e em colaboração com civis e meios de Engenharia de outros 

países (UN, 2015b, p. 23). 

 

3.3.1.1 As capacidades da Engenharia em Operações de Paz 

 

O Manual de Engenharia da ONU apresenta que as principais capacidades da 

Engenharia compreendem as de Engenharia de Combate (Eng Cmb), as de 

Engenharia de Construção (Eng Cnst) e as de Apoio aos Parceiros da Missão (UN, 

2015b, p. 14). 

A capacidade de Engenharia de Combate assemelha-se à Atividade de Apoio 

à Mobilidade, Contramobilidade e Proteção da doutrina brasileira. Assim, visa a apoiar 

as operações militares, sob autoridade direta do Force Commander, e exige das 

tropas prontidão para empregar pessoal e material em ambientes hostis. Entretanto, 

o Manual apresenta apenas dois conjuntos de tarefas para esta capacidade: 

 Apoio à Mobilidade, que se refere a trabalhos de reconhecimento de 

estradas, preparação de vias (que corresponde a remoção ou destruição de 

obstáculos, travessia de cursos de água e limpeza de vias), apoio ao desembarque 

em praia, melhoria de acessos e segurança e estabelecimento de helipontos. 

 Apoio à Proteção, englobando trabalhos de construção de postos de 

observação e de revista, bem como o reconhecimento de instalações existentes ou 

futuras para obter informações sobre água, fontes de energia, terreno e infraestrutura 

(UN, 2015b, p. 14). 

O Manual ainda ressalta algumas tarefas chave da capacidade de Eng Cmb, 

descritas a seguir:  

 Apoio contra minas e contra Dispositivos Explosivos Improvisados, 

realizado em coordenação com o Centro de Coordenação de Ação Contra Minas da 

ONU (UN Mine Action Coordination Center), caso este esteja desdobrado no terreno, 

em especial provendo treinamento e assistência técnica antes e durante operações 

de busca.  

 Neutralização de Artefatos Explosivos (Explosive Ordnance Disposal 

- EOD), envolvendo os trabalhos de localizar, detectar, identificar, avaliar em campo, 

tornar seguro, recuperar e descartar resíduos explosivos de guerra (Explosive 

Remnants of War – ERW), engenhos explosivos falhados, danificados ou deteriorados 
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(Unexploded Ordnance – UXO), ou mesmo estoques de munições e explosivos 

abandonados após conflitos, além de artefatos explosivos improvisados, caso a fração 

possua pessoal qualificado. 

  Transposição de obstáculos, incluindo cursos de água e podendo 

envolver trabalhos de terraplenagem e de pontes. 

 Estabelecimento de posições defensivas e fortificação de 

instalações, incluindo levantamento topográfico, preparação do terreno, 

terraplenagem e organização de estruturas defensivas que exigem trabalhos além da 

capacidade orgânica dos contingentes. 

 Reparo expedito de estradas, aeródromos e zonas de pouso, 

realizado com os melhores materiais possíveis, a fim de manter andamento das 

operações militares e podendo incluir trabalhos de terraplenagem, preparação do 

terreno ou mesmo pavimentação (UN, 2015b, p. 17). 

A seguir, encontra-se um quadro relacionando as tarefas de Eng Cmb 

elencadas pela doutrina da ONU com as Funções de Combate que apoiam (ver 

Quadro 8): 

 

FUNÇÕES DE COMBATE TAREFAS DE ENGENHARIA DE COMBATE 
Comando e Controle Fortificação de instalações de Comando 

Movimento e Manobra 

Reconhecimento especializado de Engenharia 
Preparação de Vias 
Transposição de Obstáculos 
Reparo expedito de estradas 
Reparo expedito de aeródromos e zonas de pouso 

Inteligência 
Construção de Postos de Observação e de Revista 
Reconhecimento especializado de Engenharia 

Logística Reconhecimento especializado de Engenharia 

Proteção 

Apoio contra minas e DEI 
Estabelecimento de Posições Defensivas 
Fortificação de instalações 
Remoção de Artefatos Explosivos 
Remoção de Engenhos Falhados 
Remoção de Dispositivos Explosivos Improvisados 

Quadro 8 - Resumo das Tarefas da Capacidade de Engenharia de Combate segundo a doutrina ONU. 
Fonte: o autor. 

 

Já a capacidade de Engenharia de Construção assemelha-se à Atividade de 

Apoio Geral de Engenharia da doutrina brasileira. Dessa forma, envolve tarefas que 

exigem capacidades mais aprimoradas, principalmente na operação de 

equipamentos, para trabalhos como a recuperação e manutenção de estradas, 
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infraestruturas, tratamento de água e perfuração de poços, além da construção de 

estruturas para proteção física de instalações da ONU. O Manual divide as tarefas de 

Engenharia de Construção em duas categorias: tarefas de Construção Vertical (Cnst 

Vtc) e de Construção Horizontal (Cnst Hoz). 

As tarefas de Cnst Vtc compreendem:  

 Construção de estruturas rígidas/semirrígidas ou pré-fabricadas, 

para abrigar as estruturas operacionais e administrativas da Missão, incluindo 

trabalhos de preparação de plano diretor, fundação, estruturas, acabamento interno e 

funcional.  

 Recuperação e reparo de estruturas, compreendendo trabalhos de 

inspeção, limpeza, manutenção e reparo estrutural, hidrossanitário e elétrico.  

 Perfuração de poços e projetos de captação de água. 

 Levantamento topográfico para obras verticais.  

As capacidades de Cnst Hoz compreendem:  

 Construção, reparo e manutenção de estradas, incluindo 

levantamento topográfico, terraplenagem e projetos de pavimentação.  

 Construção, reparo e manutenção de pontes, abrangendo trabalhos 

de levantamento topográfico, terraplenagem, preparação do terreno, drenagem, 

fundação, construção de infra e superestrutura ou instalação de pontes pré-fabricadas 

e projetos de pavimentação. 

 Construção, reparo e manutenção de aeródromos e de heliportos, 

incluindo levantamento topográfico, plano diretor, preparação do terreno, 

pavimentação e projetos de drenagem e de rampas para embarcações. 

 Execução de projetos de pavimentação em asfalto e concreto. 

 Execução de projetos de drenagem. 

 Terraplenagem e a preparação do terreno, como base para a 

construção ou melhoramento de estradas e pontes, projetos de fundação e drenagem 

e construção de estruturas defensivas. 

 Construção e manutenção de rampas para embarcações, a fim de 

apoiar operações marítimas ou ribeirinhas (UN, 2015b, p. 19-20). 

Abaixo, encontra-se um quadro relacionando as tarefas de Eng Cmb elencadas 

pela doutrina da ONU com as Funções de Combate que apoiam (ver Quadro 9): 
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FUNÇÕES DE COMBATE TAREFAS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 
Comando e Controle Construção de estruturas rígidas/semirrígidas ou pré-fabricadas 

Movimento e Manobra 

Construção, reparo e manutenção de estradas 
Construção, reparo e manutenção de pontes 
Construção, reparo e manutenção de aeródromos e de heliportos 
Construção e manutenção de rampas para embarcações 

Logística 

Recuperação e reparo de estruturas 
Perfuração de poços 
Tratamento de água 
Levantamento topográfico para obras verticais 
Execução de projetos de pavimentação 
Execução de projetos de drenagem 
Terraplenagem e a preparação do terreno 

Proteção 
Construção de estruturas rígidas/semirrígidas ou pré-fabricadas 
Construção de estruturas para a proteção de instalações da ONU 

Quadro 9 - Resumo das Tarefas da Capacidade de Engenharia de Construção segundo a doutrina 
ONU. 
Fonte: o autor. 

 

O manual ainda inclui, como capacidade da Engenharia, o Apoio aos 

Parceiros da Missão, como o governo local, as agências de ajuda internacional, os 

escritórios locais das agências da ONU (que compõem o chamado UN Country Team 

- UNCT) e as organizações não-governamentais, que visa a facilitar os trabalhos 

desses atores e contribuir para a estabilidade e a segurança do país anfitrião. As 

tarefas dessa capacidade são realizadas sob a autoridade do Diretor/Chefe de Apoio 

à Missão (Director/Chief of Mission Support - DMS/CMS)10 e compreendem: 

 Apoio à Construção, envolvendo trabalhos de construção vertical e 

horizontal em proveito do desenvolvimento local, como terraplenagem e preparação 

do terreno, bem como a construção e o reparo de estruturas, instalações, estradas e 

rotas de suprimento. A importância desta tarefa reside em seu impacto imediato, uma 

vez que permite o desenvolvimento das atividades socioeconômicas locais e favorece 

uma melhor aceitação da Missão (UN, 2015b, p. 20). 

  Capacitação e Treinamento, realizados sob autoridade e direção do 

Chefe da Missão/Representante Especial do Secretário-Geral. Está relacionada com 

a melhoria das capacidades e habilidades locais a partir da experiência e do 

equipamento possuídos pela Unidade de Engenharia, que conduz trabalhos de 

capacitação e treinamento para a população local. Cabe ressaltar que tais trabalhos 

devem ser apropriados para a realidade local e, ao final da Missão, permitir que o país 

 
10 Cargo do componente civil diretamente subordinado ao Chefe da Missão/SRSG e integrante 
essencial da Equipe de Liderança da Missão, sendo responsável por todos os serviços de apoio 
comum, exercendo autoridade financeira, logística e administrativa. 
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anfitrião se torne autossuficiente. Esta tarefa está intimamente relacionada com o 

Apoio à Construção, uma vez que os habitantes locais podem ser capacitados para 

colaborar de maneira significativa nos projetos de construção patrocinados pela 

Missão. Exige do Cmt e de seu EM a ligação, a coordenação e a integração com os 

diversos elementos civis da Missão, elementos de Coordenação Civil-Militar, fundos, 

agências e programas da ONU, Organizações Não-Governamentais (ONG), 

Organismos Internacionais, forças de segurança do país anfitrião e organizações 

locais (UN, 2015b, p. 20). 

 Proteção de Civis, ao prover segurança física da população local e 

prevenir ações danosas de ameaças através de trabalhos de terraplenagem, 

drenagem, projetos de prevenção a enchentes e remoção de esgoto, perfuração de 

poços e tratamento de água, além de desminagem, neutralização de engenhos 

falhados e de artefatos explosivos improvisados (UN, 2015b, p. 21).  

 Assistência em desastres, com trabalhos de equipamento pesado para 

limpeza e restabelecimento de vias, busca e resgate de sobreviventes e fornecimento 

emergencial de comida, água e abrigos. Cabe ressaltar que, em situações de 

desastres, a Missão pode ter protagonismo, organizando a estrutura que concentrará 

os esforços de assistência humanitária. (UN, 2015b, p. 21). 

Embora a capacidade de Apoio aos Parceiros da Missão não esteja listada 

como capacidade no Catálogo de Capacidades, como atividade na Lista de Tarefas 

Funcionais do Exército Brasileiro ou como atividade de Engenharia na Operações, é 

possível relacioná-la com as Funções de Combate Comando e Controle e Proteção.  

A atividade “participar da integração de esforços entre civis e militares”, da 

Função de Combate Comando e Controle, segundo o manual EB20-MC-10.205: 

Comando e Controle (2015), corresponde à Cooperação Civil-Militar (CIMIC), que: 

 

Compreende as atividades militares de apoio [...] para fortalecer o 
relacionamento entre forças militares, autoridades civis e a população nativa 
da área sob responsabilidade de uma autoridade militar, a fim de contribuir 
para o cumprimento da missão de um contingente militar e garantir um 
ambiente seguro e estável (BRASIL, 2015b, p. 3-5). 

 

O Manual EB70-MC-10.221: Cooperação Civil-Militar (2017) amplia o conceito, 

afirmando que a Cooperação Civil-Militar: 
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[...] caracteriza-se por atividades que buscam estabelecer, manter, influenciar 
ou explorar as relações entre as forças militares, as agências, as autoridades 
e a população em uma área operacional. Contribui para atingir os objetivos 
militares e garantir um ambiente seguro e estável, de acordo com a 
natureza da missão. A CIMIC está inserida nos Assuntos Civis e compreende 
ações comunitárias e de coordenação com organizações não-
governamentais, organizações internacionais e, eventualmente, 
organizações governamentais (BRASIL, 2017b, p. 1-3, grifo nosso). 

 

No entanto, no contexto das Op Paz da ONU, o conceito de CIMIC tem um 

significado distinto, sendo chamada de Coordenação Civil-Militar. Segundo a política 

de Coordenação Civil-Militar em Operações de Manutenção da Paz da ONU (2010), 

a chamada UN-CIMIC pode ser definida como uma função militar de estado-maior que 

facilita a interação entre os componentes militar e civil da Missão, bem como com 

atores humanitários e de desenvolvimento, a fim de apoiar os objetivos da Missão 

(UN, 2010b, p. 14).  

Dessa forma, é possível considerar que as tarefas de “Apoio à Construção" e 

“Capacitação e Treinamento" são realizadas em proveito da Função de Combate 

Comando e Controle, uma vez que visam a apoiar os objetivos da Missão através da 

integração de esforços entre civis e militares. 

Já as tarefas de “Proteção de Civis” e “Assistência em Desastres” podem ser 

relacionadas com a Função de Combate Proteção, que, por definição: 

 

[...] é a preservação da eficácia e da capacidade de sobrevivência dos 
militares e civis relacionados com a missão, equipamentos, instalações, 
informações e infraestrutura implantada ou localizada dentro ou fora dos 
limites de uma determinada área operacional (BRASIL, 2015c, prefácio, 
grifo nosso). 

 

O Manual EB20-MC-10.208: Proteção (2015) esclarece também que os meios 

de uma Unidade podem ser utilizados para proteger os civis envolvidos na operação, 

podendo tais recursos serem articulados em medidas defensivas passivas para 

conquistar a população e no gerenciamento da resposta de emergência para reduzir 

perdas por ocasião de acidentes, ameaças à saúde ou desastres naturais. 

Assim, as tarefas da capacidade de Apoio aos Parceiros da Missão podem ser 

resumidas conforme o quadro a seguir (ver Quadro 10): 
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FUNÇÕES DE COMBATE TAREFAS DE APOIO AOS PARCEIROS DA MISSÃO 

Comando e Controle 
Capacitação e Treinamento 
Apoio à Construção 

Proteção 
Proteção de Civis 
Assistência em Desastres 

Quadro 10 - Resumo das Tarefas da Capacidade de Apoio aos Parceiros da Missão segundo a doutrina 
da ONU. 
Fonte: o autor. 

 

3.3.1.2 A organização da Engenharia em Op Paz 

 

Seguindo a categorização adotada pela maioria de seus países membros, a 

ONU adota a classificação das Unidades de Engenharia em Engenharia de Combate 

e Engenharia de Construção. Assim, as necessidades da Missão podem exigir 

Unidades de Eng exclusivamente de Combate, exclusivamente de Construção, ou 

mesmo uma Unidade Composta, combinando as duas naturezas (UN, 2015b, p. 8). 

Embora tenham organizações diferentes, os três tipos de fração de Engenharia 

possuem alguns elementos comuns: 

 Comandante, subcomandante e grupo de comando (Command Group 

and Staff), capazes de conduzir o comando e controle da fração 24/7, manter Postos 

de Comando temporários, estabelecer bases de operações temporárias 

(destacamentos), realocar sua base de operações e receber elementos em reforço. 

 Seção de Pessoal/Recursos Humanos (Personnel/Human Resources 

Staff Section), responsável pela administração, bem-estar, moral, motivação e 

disciplina do pessoal. 

 Seção de Consciência Situacional (Situation Awareness Staff Section), 

com capacidade de aquisição, processamento, análise e difusão de informações 

táticas no seu nível e manutenção da consciência situacional para o planejamento e 

execução das missões e proteção. 

 Seção de Operações (Operations Staff Section), capaz de coordenar 

todas as atividades operacionais e deslocamento na área de responsabilidade; manter 

um centro de operações 24/7; coordenar o emprego de Equipes de Ação Rápida; 

garantir a segurança de pessoal, material e da informação; e estabelecer e manter 

ligações com contingentes vizinhos, comandos imediatos e Seção de 

Engenharia/Chefia de Prestação de Serviços da Missão para coordenação e controle 

de atividades. 
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 Seção de Alcance Externo (Outreach Staff Section), capaz de realizar 

coordenações com os outros componentes da Missão e com os diversos atores 

humanitários e outros apoiadores locais, incluindo as forças de segurança do país 

anfitrião; e conduzir atividades de alcance externo e engajamento com a população 

local, através de medidas de construção de confiança, projetos comunitários, 

cooperação civil-militar/projetos de impacto rápido (Quick Impact Projects – QIP)11, 

atividades de bem-estar, relações públicas, assessoria de imprensa e engajamento 

de líderes importantes.  

 Equipe de Ação Rápida (Quick Reaction Team), capaz de executar 

tarefas especiais, como pronta-resposta a emergências de causas naturais ou 

humanas ou por ação hostil. 

 Seção de Logística (Logistics Staff Section), capaz de coordenar todo o 

apoio logístico, incluindo o planejamento, provisão, armazenamento, controle de 

inventário e recompletamento de suprimentos, além do reparo, substituição e 

gerenciamento de equipamentos. Garante também a manutenção, operacionalidade 

e inspeção do equipamento da ONU e do contingente sob cautela da fração. Ainda, 

gerencia as transações financeiras e contábeis da fração, controla os deslocamentos 

e rodízios de contingentes e é o encarregado de assuntos ambientais. 

 Pelotão de Apoio ao Comando (Headquarters Support Platoon), 

incluindo a Seção de Aprovisionamento (Catering Services Section), a Equipe de 

Gerenciamento de Instalações (Facilities Management Team), Seção de Suprimento, 

Combustível, Óleos e Lubrificantes (Supply and Petroleum, Oil and Lubricants 

Section), Seção de Transporte (Transportation Section), Seção de Engenharia 

(Engineer Section), Instalação Médica Nível I (Level I Medical Facility) e Guarda da 

Base (Camp Guard), também responsável por combate a incêndio e artigos perigosos. 

 Pelotão de Engenharia de Apoio (Engineer Support Platoon), que 

contém uma Seção de Topografia, Geologia e Tecnologia 

(Technology/Geology/Topographic Survey Section) e uma Seção de Manutenção e 

Oficina (Maintenance and Workshop Team), podendo possuir também uma Seção de 

Perfuração de Poços (Well Drilling Section). Nas frações de Engenharia de Combate, 

também possui três Grupos de Engenharia de Construção (Construction Sections). 

 
11 Projetos de pequena monta, de rápida implementação, para o benfício da população, desenvolvidos 
e implementados de maneira participativa (UN, 2017b, p. 3). 
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 Pelotões de Engenharia de Combate (Combat Engineer Platoons), que 

possuem dois grupos de Eng Cmb, uma equipe EOD (EOD Team) e uma Equipe de 

Proteção (Force Protection Team), que também atua como Equipe de Limpeza de 

Minas (Mine Clearing Team). A Companhia de Engenharia (Cia Eng) pode ainda 

contar com uma Célula de Coordenação EOD/IEDD12, para coordenar e controlar esse 

tipo de atividade (UN, 2015b, p. 23-27). 

A estrutura final da Unidade de Engenharia a ser empregada vai variar de 

acordo com as necessidades da Missão e das capacidades do TCC (UN, 2015b, p. 

27). Ainda assim, o manual de Engenharia da ONU traz exemplos de organogramas 

genéricos, apresentados a seguir. 

O primeiro tipo de Cia Eng apresentado é a Companhia de Engenharia de 

Combate, com efetivo de 244 militares e composta do Comando, um Pelotão de Apoio 

ao Comando, um Pelotão de Engenharia de Apoio e três Pelotões de Engenharia de 

Combate (ver Organograma 2). 

 

 

Organograma 2 - Companhia de Engenharia de Combate Genérica. 
Fonte: United Nations Peacekeeping Missions Military Engineers Manual (UN, 2015b, p. 27). 

 
12 Neutralização de artefatos explosivos improvisados (Improvised Explosive Device Disposal). 
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O segundo tipo de Cia Eng apresentado é a Companhia de Engenharia de 

Construção, com efetivo de 240 militares e composta pelo Comando, um Pelotão de 

Apoio ao Comando, um Pelotão de Engenharia de Apoio, um Pelotão Horizontal, um 

Pelotão Vertical e um Pelotão de Estradas e Aeródromos, sendo que os três últimos 

podem se reorganizar e prover reforço mútuo conforme as missões a realizar (ver 

Organograma 3). 

 

 
Organograma 3 - Companhia de Engenharia de Construção Genérica. 
Fonte: United Nations Peacekeeping Missions Military Engineers Manual (UN, 2015b, p. 28). 

 

O último tipo de Cia Eng apresentada é a Companhia de Engenharia Composta, 

que possui o efetivo de 224 militares e conta com o Comando, um Pelotão de Apoio 

ao Comando, um Pelotão de Engenharia de Apoio, um Pelotão de Engenharia de 

Combate e um Pelotão de Engenharia de Construção, que contém um Grupo 

Horizontal, um Grupo Vertical e um Grupo de Estradas e Aeródromos que podem se 

reorganizar e prover apoio mútuo de acordo com a missão (ver Organograma 4). 

Ressalta-se que a doutrina brasileira considera organização similar a esta como base 
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e que a Cia E F Paz brasileira atualmente inscrita no UNPCRS foi baseada neste 

modelo de fração. 

 

 
Organograma 4 - Companhia de Engenharia Composta Genérica. 
Fonte: United Nations Peacekeeping Missions Military Engineers Manual (UN, 2015b, p. 29). 

 

3.3.1.3 Comando e Controle da Engenharia em Operações de Paz  

 

Como na doutrina brasileira, a doutrina da ONU prevê que as Unidades de 

Engenharia em Op Paz estejam sob Controle Operacional do Chefe do Componente 

Militar/Force Commander. Por vezes, o Chefe do Componente Militar pode 

estabelecer comandos subordinados, como Divisão e Setores (nível Brigada), os 

quais enquadrarão as frações existentes e os Observadores Militares em sua A Op 

(UN, 2008a, p. 8 e 10). No entanto, observa-se algumas peculiaridades na situação 

de comando das Unidades de Engenharia, principalmente no que se refere à 

autoridade para a designação de tarefas. 

A primeira delas é que as unidades de Engenharia de Combate, classificadas 

como “Unidades de Apoio ao Combate” pela política de Comando e Controle da ONU, 
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podem receber missões diretamente do Chefe do Componente Militar. Tais missões 

são determinadas e priorizadas pelo Force Engineer (Engenheiro da Força), o U-8 

(ver Organograma 5), que prepara as Task Orders (Ordens de Execução) para as 

unidades de Eng Cmb conforme as prioridades do Force Commander e as 

necessidades dos Comandantes de Setor (UN, 2015b, p. 9). 

 

 

Organograma 5 - Estrutura de Comando da Força e o Engenheiro da Força.  
Fonte: United Nations Peacekeeping Missions Military Engineers Manual (UN, 2015b, p. 12). 

 

No caso das unidades de Engenharia de Construção, classificadas como um 

recurso militar “facilitador” (Military Enabling Resource), como a aviação, embora 

ainda sob Controle Operacional do Force Commander, podem receber missões 

diretamente do DMS/CMS, que delega a autoridade ao Chefe de Prestação de 

Serviços (Chief of Service Delivery) para a priorização das tarefas. Nesse caso, o 

Chefe do Componente Militar apoia o processo de designação de missões às 

unidades de Eng, garantindo que as prioridades de engenharia da Missão como um 

todo sejam cumpridas com eficiência e eficácia (UN, 2015b, p. 9). 

Já as Unidades de Engenharia Compostas, que possuem capacidades de Eng 

de Cmb e de Cnst, têm seu Pelotão de Engenharia de Combate sob a autoridade do 

Force Commander e seus recursos militares “facilitadores”, como o Pelotão de 

Engenharia de Construção, sob autoridade do DMS/CMS. 
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A figura a seguir mostra as relações de comando e controle já citadas (ver 

Organograma 6): 

 

 
Organograma 6 - Estrutura de Comando e Controle da Engenharia em Op Paz.  
Fonte: United Nations Peacekeeping Missions Military Engineers Manual (UN, 2015b, p. 11). 
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3.3.2 O Apoio de Engenharia aos Batalhões de Infantaria 

 

O Manual do Batalhão de Infantaria das Naçõs Unidas (United Nations Infantry 

Battalion Manual - UNIBAM) é o documento oficial da ONU que serve de referência 

para o emprego de um Btl Inf em Op Paz. Embora voltado para Unidades de Infantaria, 

o UNIBAM abrange diversas orientações comuns aos demais tipos de Unidades 

Militares em uma Missão de Paz. 

Dentre as oito capacidades principais de um Btl Inf em Op Paz, verifica-se que 

existem três que são tipicamente influenciadas pelo Ap Eng: Mobilidade, no que tange 

à garantia da liberdade de movimento do Btl Inf, dos integrantes da ONU e da 

população local; Proteção, em especial no estabelecimento da segurança física e de 

outras medidas de proteção, seja na sede do Btl Inf ou de Companhias Destacadas13; 

e Logística, no que tange ao autossustento em suprimento de água e instalações (UN, 

2012c, p. 68-70). 

Em seu capítulo 7, o UNIBAM dispõe sobre a estrutura de apoio de um Btl Inf 

e suas capacidades. Nesta seção também podem ser encontradas algumas 

capacidades de apoio geral que são normalmente mantidas e executadas por 

elementos de Eng: geração de energia elétrica, tanto para a sede do Btl Inf quanto 

para subunidades (SU) isoladas; pequenas construções e reparos elétricos e 

hidráulicos internos; remoção de artefatos explosivos, de maneira a garantir a 

segurança da área onde a Unidade está instalada; e a fortificação das instalações e 

de seu perímetro (UN, 2012c). 

Em relação à organização, o manual apresenta que a Companhia de Apoio (Cia 

Ap) do Btl Inf possui um Pelotão de Engenharia (Pel E), que opera sob a orientação 

da Seção de Operações. O comandante do Pel E também atua como o “Assessor de 

Engenharia” do Comandante do Btl Inf. Segundo o manual, ao Pel E cabe: realizar e 

coordenar o apoio de Eng no terreno; realizar e manter o suprimento e o tratamento 

de água; estabelecer as áreas de descarte de dejetos; gerenciar e gerar energia 

elétrica; manutenir as acomodações e a infraestrutura afim; remover 

emergencialmente minas, Artefatos Explosivos Improvisados (AEI) ou engenhos 

 
13 Segundo o UNIBAM, as Companhias de Infantaria (Cia Inf) orgânicas devem ser capazes operar a 
partir de Bases de Operação Estáticas (COB, do inglês Company Operation Base) ou Temporárias 
(TOB, do inglês Temporary Operating Base), de maneira independente e autossuficiente (UN, 2012c). 
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falhados (UXO); prestar apoio de Engenharia para atividades de engajamento com os 

atores locais (Coordenação Civil-Militar/atividades de bem-estar) (UN, 2012c, p. 135-

136). 

O manual ainda reserva uma seção somente para tratar do apoio específico de 

Engenharia. De acordo com a publicação, as discussões para o desdobramento da 

tropa podem estabelecer que uma Cia Eng substitua uma Companhia de Infantaria 

(Cia Inf) por um determinado período acordado, a fim de permitir ao TCC o 

estabelecimento da infraestrutura das instalações. O UNIBAM elenca duas principais 

razões para isso ocorrer, na fase de Início da Missão: ou quando a Missão não tem 

plena capacidade de realizar os trabalhos necessários e há consenso para o apoio 

adicional; ou quando o Btl Inf está estabelecendo uma ou mais novas bases e o apoio 

adicional é necessário. Assim, após o término das devidas tarefas e de acordo com o 

planejamento da Missão, o TCC substituiria a Cia Eng por uma Cia Inf (UN, 2012c, p. 

117). 

De qualquer maneira, o manual afirma que as necessidades de Eng do Btl Inf 

devem ser inicialmente supridas pelos meios orgânicos do batalhão. Necessidades 

além das capacidades do Btl devem ser claramente identificadas e apresentadas ao 

Engenheiro da Força pelo oficial de Engenharia do Btl Inf para as devidas providências 

(UN, 2012c, p. 117-118).  

Quanto às tarefas de Eng de maior vulto, o UNIBAM dispõe que são uma 

responsabilidade da Missão e estão incluídas em seu plano geral de Engenharia. 

Assim, os recursos de Engenharia, como as companhias de Engenharia Militar, são 

alocados conforme as prioridades da Missão, mediante coordenação do Engenheiro 

da Força com o Engenheiro Chefe da Missão, função ocupada por um civil (UN, 2012c, 

p. 118). 

 

3.3.3 Necessidades de Engenharia nas Missões atuais 

 

No último relatório do UNPCRS sobre necessidades de capacidades, de janeiro 

de 2019, verifica-se que capacidades especializadas em geral ainda são escassas. O 

documento esclarece que a presença de uma Engenharia versátil, capaz e efetiva tem 

sido um ponto crítico nos locais com limitada infraestrutura de transporte e 

precariedade de recursos.  
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As demandas mais recentes são por unidades de transporte com autonomia de 

carga e descarga e por unidades de Engenharia de rápido desdobramento com 

experiência em recuperação de aeródromos. Tais frações devem ser capazes de 

prover a própria segurança, visto que as Missões não têm condições de empregar as 

unidades de Infantaria para sua proteção (UN, 2019a, p. 5). 

A proteção da força se tornou uma das primeiras prioridades no emprego de 

tropas em Op Paz, principalmente diante das ameaças complexas e riscos crescentes. 

Assim, algumas necessidades especiais de Engenharia foram identificadas: 

 Equipes de neutralização de artefatos explosivos e de artefatos 

explosivos improvisados. 

 Companhias de Engenharia de Combate. 

 Sistemas de detecção de AEI, incluindo radar de penetração terrestre e 

detectores de explosivo portáteis. 

 Medidas para a proteção de instalações, principalmente no Congo e no 

Mali. 

Atualmente, além da Cia Eng ofertada pelo Brasil, há mais 10 (dez) frações de 

Eng no nível 1, 10 (dez) no nível 2 e uma no nível 3 do UNPCRS. Não há unidades 

de Engenharia no nível RDL (UN, 2019a, p. 8). 

 

3.4 FASES TÍPICAS DE UMA OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA PAZ E O 

EMPREGO DA ENGENHARIA 

 

O documento “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and 

Guidelines” (2008), também conhecido como Doutrina Capstone, define a natureza, o 

objetivo e as principais atividades das Operações de Paz da ONU contemporâneas. 

Segundo a publicação, as mudanças no cenário internacional levaram as Operações 

de Paz a adquirirem um caráter multidimensional, empregando capacidades civis, 

policiais e militares na implementação de acordos de paz abrangentes (UN, 2008b, p. 

22). 

A Doutrina Capstone ainda afirma que, embora cada Missão evolua de maneira 

diferente, é possível, para fins de planejamento, dividir uma Op Paz em 3 fases:  
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 Início da Missão (Mission Start-up), que se traduz na chegada da Missão e 

sua estrutura à A Op;   

 Implementação (Implementation), que é o cumprimento do mandato da 

Missão propriamente dito; e  

 Transição (Transition), que compreende a transferência (hand-over), a 

retirada (withdrawal) e o fechamento ou liquidação (liquidation) da Missão. (UN, 

2008b, p. 61).  

Cabe ressaltar que as fases podem se sobrepor e variar em intensidade e 

escala de acordo com a situação da missão e dos objetivos a serem atingidos (ver 

Figura 3). 

 

 
Figura 3 - Fases de uma Operação de Paz multidimensional. 
Fonte: United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines (UN, 2008b, p. 62). 

 

3.4.1 Fase de início da missão (Mission Start-up) 

 

A prioridade desta fase é fazer com que os processos, estruturas e serviços 

internos da Missão alcancem a Capacidade Operacional Inicial (Initial Operating 

Capability - IOC), estado no qual é atingido nível suficiente de recursos e capacidades 

para iniciar a Implementação do mandato, expandir a Missão e dar-lhe o apoio 

adequado (UN, 2010a, p. 6). A chamada Capacidade Operacional Plena (Full 

Operating Capability – FOC), que marca o pleno funcionamento das estruturas, 

processos e serviços, é alcançada mais tarde, já durante a fase de Implementação. 



74 
 

  
 

Inicialmente, antes da fase de Início propriamente dita, algumas atividades são 

conduzidas pela UNHQ como parte do esforço pré-desdobramento. Essas atividades 

podem continuar durante a fase de Início da Missão, e compreendem, por exemplo, a 

visita aos Países Contribuintes de Tropa para verificação da prontidão das unidades 

militares (UN, 2010a, p. 3). 

A fase de Início da Missão pode ser dividida em três estágios, que também 

costumam se sobrepor: 

 Desdobramento da Equipe Avançada (Rapid Deployment ou Advance 

Team – AT – Deployment): consiste no desdobramento de uma pequena equipe para 

dar início ao estabelecimento das instalações da Missão e outros sistemas de 

infraestrutura e de administração, bem como a preparação para a chegada do grosso 

dos funcionários e dos contingentes militares e policiais. Neste estágio, os oficiais de 

Estado-Maior do componente militar podem dar início ao estabelecimento do 

Comando da Força (Force Headquarters – FHQ) e das estruturas conjuntas da 

Missão, em coordenação com o componente policial. Além disso, os TCC podem 

realizar missões de reconhecimento como forma de preparação para seu 

desdobramento.  

 Início do Comando da Missão (Mission Headquarters start-up): 

corresponde ao período de chegada da Equipe de Liderança da Missão (Mission 

Leadership Team – MLT); formação dos sistemas de comando e controle e de 

gerenciamento; e chegada de um número crescente do pessoal e estruturas 

essenciais, que irão colaborar para que a Missão alcance sua Capacidade 

Operacional Inicial. Neste estágio, os primeiros contingentes militares começam a se 

desdobrar na área da Missão. 

 Início dos Componentes Funcionais/ Escritórios de Campo (Functional 

Components/ Field Offices start-up): nesse estágio são estabelecidos os 

componentes funcionais específicos da Missão, como o financeiro, de engenharia, de 

assuntos políticos, assistência eleitoral e assuntos civis, bem como escritórios 

essenciais de apoio em países vizinhos (como bases de apoio logístico ou escritórios 

de ligação) (UN, 2010a, p.4). Envolve, ainda, o estabelecimento da estrutura de 

comando dos Setores e dos escritórios de campo, se for o caso. 
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Em relação ao componente militar, o cumprimento de algumas tarefas baliza o 

alcance da Capacidade Operacional Inicial, dentre as quais, para este trabalho, 

destacam-se por influenciarem diretamente nas capacidades da Engenharia: 

 Principais documentos e planos prontos ou sendo finalizados, como: 

Conceito das Operações, Plano de Operações, Diretriz Geral do Chefe do 

Componente Militar (HOMC)/Force Commander, Diretrizes Específicas da Missão do 

HOMC, Requisitos da Força, Diretrizes aos TCC, Necessidade de Informações 

Críticas do Comandante (CCIR) e Planos de Contingência e de Gerenciamento de 

Risco. 

 Autoridade para emprego de meios de aviação e engenharia acordada com 

o DMS/CMS, em consonância com as diretrizes do DPO e do DOS.  

 Necessidade imediata de pessoal e plano de desdobramento identificados e 

confirmados com o OMA. 

 Níveis adequados de proteção da Força, incluindo estruturas passivas de 

proteção, estabelecidos em determinadas regiões da área de operações. 

 Necessidade de material e equipamento identificada em coordenação com 

o Chefe do Serviço de Apoio Integrado (Integrated Support Service – ISS)14 e a Seção 

de Aquisições. 

 Realização de reuniões regulares entre os Comandantes de Contingente e 

os oficiais mais antigos de cada TCC. 

 Juntamente com o DMS/CMS, capacidade de apoiar o reconhecimento dos 

TCC. 

 Acordos firmados para facilitar a assistência militar a atividades civis. 

 

3.4.2 Fase de Implementação (Implementation) 

 

A Fase de Implementação da Missão possui picos de atividade de acordo com 

metas e tarefas específicas a serem cumpridas, como programas de Desarmamento, 

Desmobilização e Reintegração (DDR), períodos eleitorais ou nos meses e anos 

seguintes à formação de um novo governo (UN, 2008b, p. 61). 

 
14 Célula integrada que controla todos os recursos logísticos de uma Missão (UN, 2008b, p. 71). 
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O Conselho de Segurança monitora o andamento da Implementação da Missão 

através de relatórios periódicos do Secretário-Geral a respeito da situação do país 

anfitrião. Tais relatórios são consolidados pelo USG DPO através das informações 

recebidas das operações de paz, por meio de relatórios diários, semanais e mensais. 

Com base nos relatórios do Secretário-Geral e na mudança de situação, o Conselho 

de Segurança pode alterar o mandato da Missão, através de suas Resoluções (UN, 

2008b, p. 87). 

Ao contrário das missões de paz tradicionais, em que o sucesso da Missão 

correspondia à consolidação do acordo de paz entre os Estados beligerantes, em 

missões multidimensionais, mais complexas, não é tão fácil definir se um mandato foi 

concluído. A experiência mostra que a paz sustentável só é alcançada se as partes 

em conflito concordarem em mover sua disputa do campo de batalha para uma 

estrutura institucional onde as diferenças podem ser resolvidas de forma pacífica. 

Com isso, faz-se necessário que o emprego de tropas e de policiais seja aliado a 

esforços que têm como escopo a restauração do monopólio da força pelas forças 

estatais, o restabelecimento do Estado de Direito, o fortalecimento do respeito pelos 

direitos humanos, o fomento da urgência de instituições legítimas e efetivas de 

governança e a promoção da recuperação socioeconômica. Assim, a mudança de 

uma missão de manutenção da paz para a construção da paz duradoura se dará de 

acordo com o progresso alcançado nessas áreas, com base em metas e indicadores 

apontados no mandato (UN, 2008b, p.88). 

As metas que balizam a conclusão da Implementação do mandato variam de 

missão para missão, dependendo das causas e da dinâmica dos conflitos. Dessa 

forma, é preciso identificar metas que correspondam ao progresso para a 

consolidação da paz, em conjunto com os diversos atores envolvidos, inclusive locais. 

Alguns exemplos das principais metas que indicam o sucesso da Missão são: 

 Ausência de conflitos violentos e de abusos de direitos humanos em larga 

escala, além do respeito pelos direitos das mulheres e das minorias. 

 Conclusão de DDR de ex-combatentes (homens e mulheres, adultos e 

crianças) e progresso no restabelecimento da responsabilidade de segurança para as 

instituições estatais. 

 A capacidade das forças armadas ou polícia locais de prover a segurança e 

manter a ordem pública, com controle civil e respeito aos direitos humanos. 
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 Progresso no estabelecimento dos sistemas correcional e judiciário 

independentes e efetivos. 

 Restabelecimento da autoridade do Estado e a retomada da 

responsabilidade por serviços básicos. 

 O retorno ou reassentamento e reintegração de deslocados, com o mínimo 

de conflito possível. 

 A formação de instituições políticas através de eleições justas e livres, nas 

quais todos tem direitos iguais de voto (UN, 2008b, p.88). 

A evolução dos acontecimentos pode também fazer com que as metas sejam 

alteradas, a fim de garantir que se traduzam em objetivos intermediários de um esforço 

mais amplo para a paz sustentável (UN, 2008b, p. 89). 

 

3.4.3 Fase de Transição (Transition) 

 

A Transição acontece quando a situação política, de segurança e o estado de 

desenvolvimento socioeconômico em um país anfitrião mudam. Embora o objetivo 

final de uma Missão seja o término da presença da ONU naquele país e a 

transferência de responsabilidade para atores locais, a experiência mostra que a ONU 

permanece envolvida na área de conflito por um longo tempo, porém de forma 

diferente e transferindo algumas responsabilidades da Missão para outros atores 

internacionais. A Transição pode ocorrer, portanto, para uma missão menor, seja ela 

de manutenção da paz ou mesmo uma missão política especial; ou a total 

reconfiguração para a presença exclusiva de agências da ONU (UNCT) (UN, 2013a, 

p. 1).  

Espera-se que a Transição seja iniciada pelo reconhecimento do Conselho de 

Segurança do progresso alcançado na Implementação do mandato, como explicado 

na seção anterior. No entanto, a retirada do consentimento do país anfitrião ou 

mudanças na situação política ou de segurança também podem motivar a mudança 

do tipo de presença da ONU (UN, 2013a, p. 2). 

Existem cinco princípios que norteiam a Transição: 

 Antecedência no planejamento, considerando possíveis cenários, embora 

permanecendo flexível; 
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 Integração, envolvendo todos os atores da ONU relacionados com a Missão, 

em campo ou não; 

 Autodeterminação nacional, uma vez que o processo se apoia na vontade 

política e liderança nacionais, bem como no engajamento político de alto nível e no 

apoio de partes interessadas; 

 Capacidade de desenvolvimento nacional, essencial para a transferência de 

responsabilidade para atores locais; e 

 Comunicação, de maneira a administrar expectativas e ansiedades a 

respeito da presença ou ausência da ONU através de comunicação clara e 

consistente (UN, 2013a, p. 3). 

O processo de Transição deve ser suave, com a diminuição gradual das 

atividades da Missão e com o monitoramento da capacidade local e de parceiros 

internacionais de assumir responsabilidades. É importante ressaltar que saída ou 

diminuição da presença da ONU em uma área de conflito pode gerar lacunas de 

capacidades e de recursos tanto para a UNCT quanto para o governo local (UN, 

2013a, p.8). 

Considerando o longo tempo exigido para o trabalho de capacitação, o 

desenvolvimento da capacidade nacional deve ser um dos objetivos centrais da 

Missão e da UNCT mesmo nas fases anteriores à Transição. Ademais, este processo 

deve ser constantemente monitorado, já que mudanças nas capacidades e 

necessidades locais implicam em ajustes nos programas de capacitação. Medidas 

como a máxima utilização dos sistemas e capacidades nacionais, priorização de 

contratação de mão-de-obra local com capacitação contínua, trabalho conjunto de 

pessoal da ONU e do governo anfitrião, doação de instalações construídas ou 

pertencentes à ONU para utilização local e o fortalecimento dos processos de 

aquisição nacionais são exemplos de como auxiliar no desenvolvimento das 

capacidades locais (UN, 2013a, p.7). 

Em relação ao fechamento de uma Missão, trata-se de uma atividade 

complexa, de alta intensidade e afetada pelo tempo disponível (UN, 2018b, p. 1). Pode 

ser dividido em quatro fases: 

 Pré-fechamento: iniciada quando há fortes indícios de que a Missão será 

encerrada, geralmente materializados por propostas de redução de efetivo, de 

objetivos e de mandato. Nesta fase são realizadas as atividades preparatórias que 
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objetivam a redução de trabalho na fase final da Missão, como a remoção de meios 

em excesso e de documentos e registros obsoletos da área de operações, 

agrupamento de locais de trabalho e atualização de medidas administrativas. Deve 

ser dada especial atenção ao plano de redução do efetivo militar e de unidades 

facilitadoras, como as de engenharia, uma vez que suas capacidades, trabalhos e 

data de partida são de grande importância (UN, 2018b, p. 3). 

 Conclusão do mandato: iniciada quando a Missão recebe a notificação 

formal do fim do mandato pelo Conselho de Segurança. Geralmente ocorre perto de 

grandes eventos como, por exemplo, eleições, o que gera grandes preocupações com 

a segurança. É importante que exista um plano de transição para cada elemento da 

Missão, incluindo a transferência de responsabilidades, a diminuição de pessoal e a 

saída da área de operações (UN, 2018b, p. 7). 

 Liquidação: período pós-mandato, quando são conduzidas as atividades 

necessárias para o fechamento final. Normalmente, dura de dois a três meses e exige 

presteza da equipe que permanece em campo. O trabalho de finalização de 

processos, iniciado na fase pré-fechamento, continua com o mínimo de efetivo 

possível, permanecendo no terreno a equipe de Apoio à Missão e demais elementos 

essenciais (UN, 2018b, p. 8). 

 Pós-liquidação: período após o fechamento da Missão, em que a UNHQ, 

juntamente com o Centro de Serviço Global das Nações Unidas (United Nations 

Global Service Centre - UNGSC) e o Centro de Serviços Regionais em Entebbe 

(Regional Service Centre Entebbe - RSCE), principais órgãos logístico-administrativos 

de apoio às missões de paz, finalizam negociações e relatórios (UN, 2018b, p. 2). 

 

3.4.4 O emprego da Engenharia nas fases de uma missão de paz 

 

Embora o emprego da Engenharia seja considerado por muitos como essencial 

em Op Paz, poucos são os estudos e publicações que analisam como este emprego 

varia ao longo de uma Missão.  

Sobre o emprego da Eng nas fases de uma Op Paz, o Manual das Unidades 

de Engenharia Militar das Nações Unidas (2015) afirma que, durante o Início da 

Missão, a Engenharia é exigida em diversas áreas, como no planejamento, em 

projetos, em terraplenagem, na construção de bases e no estabelecimento da 
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infraestrutura básica e das instalações. Essas missões podem ser cumpridas sob 

desafiadoras condições de segurança, como a atividade constante de ameaças 

assimétricas e a presença de minas, AEI e outros artefatos explosivos que exigem 

remoção ou destruição. Nesse contexto, a capacidade de Engenharia de Combate dá 

ao Componente Militar capacidades singulares (UN, 2015b, p. 10). 

Em relação à Implementação, o manual expõe que a Engenharia continua seu 

apoio à Missão com a Engenharia de Combate e com os trabalhos gerais de 

Engenharia de Construção. A experiência mostra que, durante essa fase, as Forças 

Militares ainda são alvo de elementos adversos, exigindo uma Unidade de Engenharia 

com capacidades de Combate ou uma Unidade de Engenharia Composta robusta 

(UN, 2015b, p. 10). 

Sobre a fase de Transição, o manual esclarece que tanto a Engenharia de 

Combate quanto a de Construção facilitam a Construção da Paz através da 

continuação e conclusão de projetos de engenharia durante a transferência de 

responsabilidades e a retirada de tropas da A Op (UN, 2015b, p. 10). 

Em 2014, o estudo Engineering Peace: The Critical Role of Engineers in UN 

Peacekeeping, de Boutellis e Smith, procurou realizar uma análise mais profunda 

sobre a importância da Engenharia em Op Paz como um todo, abordando tanto 

capacidades civis quanto militares. Assim, esboçou os desafios encontrados para o 

emprego efetivo da Engenharia, dividindo o trabalho em três partes, sendo as duas 

primeiras referentes ao papel da Engenharia durante as fases de Início e 

Implementação (a qual os autores chamam de Consolidação) e a terceira sobre 

questões transversais que também influenciam no emprego da Engenharia. 

Inicialmente, o estudo diferencia três tipos de tarefas de Engenharia: 

 Construção horizontal, que envolve a preparação do terreno para construção 

de bases (limpeza, compactação, nivelamento e fundação); a construção, 

manutenção e recuperação de estradas de suprimento, pontes, aeródromos e 

helipontos; a limpeza de vias; a construção ou melhoria de sistemas de drenagem; e 

a canalização de rios. Segundo o trabalho, essas são as primeiras, maiores e mais 

importantes tarefas da fase de Início da Missão, tipicamente realizadas pelas 

Companhias de Engenharia Militar, que são desdobradas com seu devido 

equipamento pesado (BOUTELLIS; SMITH, 2014, p. 3). 
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 Construção vertical, que inclui a construção de bases, recuperação de 

estruturas, montagem de estruturas pré-fabricadas e perfuração de poços. O estudo 

afirma que tais tarefas são realizadas durante todas as fases da Missão, podendo ser 

executadas tanto por militares quanto por civis (BOUTELLIS; SMITH, 2014, p. 3). 

 Apoio de engenharia secundário, que compreende a manutenção e reparo 

de instalações da ONU (elétrica, carpintaria, hidráulica, alvenaria etc.). Segundo o 

estudo, as unidades militares de Engenharia realizam este tipo de trabalho em suas 

bases e, algumas vezes, em outras bases, apesar de unidades de Infantaria, por 

exemplo, já possuírem pequenas frações de Engenharia para realizar esses trabalhos. 

Já as grandes bases da ONU normalmente têm este tipo de trabalho realizado por 

civis contratados locais (BOUTELLIS; SMITH, 2014, p. 3). 

Outro ponto apontado no início do trabalho de Boutellis e Smith é que a 

Engenharia da Missão, seja ela civil ou militar, tem como papel principal o Apoio à 

Missão, no estabelecimento e manutenção de sua infraestrutura. Como papel 

secundário, atua no que chama de Apoio à “não-Missão”, isto é, em proveito do país 

anfitrião, das organizações regionais ou internacionais, das agências da ONU e de 

ONG humanitárias. Essa atuação é conduzida como parte do esforço de Construção 

da Paz Antecipada (early peacebuilding)15 ou em apoio aos mandatos 

desenvolvimentistas e humanitários desses atores, seja reduzindo o custo de seus 

projetos ou na forma de resposta emergencial a desastres naturais ou crises de 

refugiados. O estudo ressalta, ainda, que o cumprimento de algumas tarefas pode ser 

enquadrado em dois ou mais dos tipos de apoio descritos (BOUTELLIS; SMITH, 2014, 

p. 4). 

Sobre a Engenharia militar, os autores afirmam que o valor da tropa pode variar 

de um pelotão orgânico de um batalhão de Infantaria a uma companhia de 

Engenharia, composta de pelotões ou equipes especializadas (BOUTELLIS; SMITH, 

2014, p. 6). É interessante observar que o estudo considera apenas as capacidades 

de Engenharia de Construção, dividindo a natureza das companhias em “horizontais” 

e “de construção" e não considerando a capacidade de Engenharia de Combate das 

frações. Além disso, indica que as frações de Eng devem ser autossustentáveis, não 

precisando de apoio adicional de engenharia ou de segurança, e que devem ser 

 
15 Conjunto de iniciativas rápidas, priorizadas e sequenciadas que visam a aproveitar a janela de 
oportunidade existente logo após um conflito, a fim de criar a base para a estabilidade e o 
desenvolvimento duradouros (UN, 2013a, p. 10). 
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capazes de se dividir e operar em até três locais simultaneamente (BOUTELLIS; 

SMITH, 2014, p. 6-7). 

Sobre a fase de Início da Missão, o estudo afirma que é nesta fase que as 

capacidades de Engenharia são mais necessárias, uma vez que é preciso preparar 

toda a infraestrutura para o estabelecimento da Missão. Assim, a Engenharia realiza 

tarefas como: construção de bases; transporte de equipamento pesado para a área 

da Missão; limpeza de terrenos; construção da proteção de perímetros; preparação 

dos sistemas de água, eletricidade e esgoto; e construção e reparo de estradas de 

acesso e aeródromos. O estudo expõe também que, dado o ambiente de incertezas, 

nesta fase a Missão precisa contar com capacidades de Engenharia que estejam 

perfeitamente adequadas em equipamento, pessoal, orçamento e disposição para 

implementar os projetos de Engenharia onde for necessário (BOUTELLIS; SMITH, 

2014, p. 9-10). 

Um outro aspecto levantado é a carência de uma capacidade de Engenharia 

de pronto emprego, que permita que a ONU desdobre rapidamente uma fração de 

Engenharia para iniciar ou reforçar uma Missão em andamento (BOUTELLIS; SMITH, 

2014, p. 13). De fato, experiências recentes mostram que o emprego imediato de 

tropas facilitadoras, como as de Engenharia, no início de uma Missão, são críticas 

para o desenvolvimento de capacidades imediatas e o desdobramento rápido de 

outras tropas, além de possibilitarem o funcionamento continuado de uma estrutura 

que é quase sempre deficiente de apoio. (UN, 2012b, p. 23). 

 Na fase de Implementação da Missão, a publicação aponta que as atividades 

de Engenharia em prol da Missão envolvem mais tarefas de manutenção de bases e 

de estradas de suprimento que os grandes trabalhos verticais e horizontais de 

preparação do terreno e de construção de instalações da fase de Início. Assim, a 

capacidade de Engenharia militar da Missão pode ser empregada em projetos 

humanitários e de desenvolvimento do país anfitrião, desde que não haja prejuízo para 

as necessidades da Missão, haja material e orçamento suficiente e que as tarefas não 

fujam ao mandato (BOUTELLIS; SMITH, 2014, p. 17). Com isso, as Companhias de 

Engenharia tornam-se não só capacidades do componente militar, mas da Missão 

como um todo, exigindo que os comandantes e os TCC sejam flexíveis e estejam 

dispostos a atender às necessidades da Missão (BOUTELLIS; SMITH, 2014, p. 19). 
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Ainda sobre o emprego da Engenharia em Apoio à “não-Missão”, o estudo 

afirma que a parceria com agências da ONU, com o governo anfitrião ou com ONG é 

a situação ideal para este tipo de atividade, uma vez que o emprego temporário dos 

equipamentos pesados militares economiza os escassos recursos desses parceiros. 

Estes, por sua vez, contribuem com a expertise em gerenciamento de projetos, 

contratação de mão de obra local e aquisições, além de poderem realizar o 

acompanhamento duradouro dos projetos, já que permanecerão após o fim da Missão 

(BOUTELLIS; SMITH, 2014, p. 22). 

O quadro a seguir resume as prioridades de Engenharia nas diferentes fases 

da Missão, conforme o estudo de Boutellis e Smith (ver Quadro 11): 

 

Tipo de Apoio Fase de Início 
Fase de Consolidação 

(Implementação) 

Necessidades de 
Apoio à Missão 

 
- Preparação das bases e recuperação 
de estradas de suprimento são 
prioridade. 
 
- Grande necessidade de Cia E 
horizontais (apoiadas por Pel E dos 
batalhões de Infantaria). 
 
- Elementos civis de Engenharia 
necessários para apoiar a construção 
das bases e autossustento. 
 

- O autossustento pode ser 
feito por civis e elementos de 
Eng nos batalhões de 
Infantaria. 

Projetos de Apoio à 
“não-Missão” 

 
- Cia E dão capacidade emergencial em 
desastres naturais e crises de 
refugiados. 
 

 
- Dependendo do mandato da 
missão, as prioridades do 
governo anfitrião necessitam 
de apoio. 
 
- Parcerias com agências da 
ONU necessárias para 
impulsionar a Construção da 
Paz 
 
- Necessidade de Cia E 
horizontais (e perfuração de 
poços em algumas situações) 
 

Quadro 11 - Prioridade das necessidades de Engenharia nas fases da Missão. 
Fonte: Engineering Peace: The Critical Role of Engineers in UN Peacekeeping (BOUTELLIS; SMITH, 
2014, p. 30). 

 

Embora não haja muitos documentos sobre o emprego da Engenharia na fase 

de Transição, é possível inferir alguns trabalhos típicos da Arma, além dos previstos 

no Manual de Unidades de Engenharia da ONU, a partir das políticas para o 
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fechamento de uma Missão. Esses trabalhos estão relacionados, principalmente, às 

questões ambientais, ao descarte de material e ao fechamento de bases. 

Quanto à questão ambiental, a devolução de áreas do país anfitrião utilizadas 

para a Missão exige que seja realizada uma avaliação ambiental, a fim de verificar os 

problemas ambientais causados pela presença da ONU. Caso esta avaliação 

identifique impactos negativos gerados pelas operações, é necessário adotar medidas 

mitigadoras, as quais podem envolver os equipamentos e pessoal especializados das 

tropas de Engenharia da Missão (UN, 2018a). 

O descarte do material da Missão na área de operações também pode envolver 

o apoio de elementos de Engenharia, especialmente quando se tratar de material 

perigoso, como explosivos e munições. Nesse tipo de apoio, é necessário empregar 

pessoal qualificado, como a equipe EOD orgânica das Cia Eng, por exemplo (UN, 

2018b, p. 13). 

Quanto ao fechamento das bases, verifica-se que as necessidades da Missão 

impõem modificações ao terreno, como a retirada da vegetação natural local, a 

escavação de fossos ao redor das bases, a construção de fossas sépticas, dentre 

outras. Assim, a Engenharia pode ter papel importante na desmontagem de 

estruturas, limpeza da área, separação e preparação de materiais de Engenharia 

(como geradores e estações de tratamento de água), além da recuperação do terreno 

modificado (UN, 2018b, p. 18). 

 

3.5 A MISSÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ESTABILIZAÇÃO NO HAITI 

 

A MINUSTAH foi estabelecida em 30 de abril de 2004 pela Resolução do 

Conselho de Segurança 1542, em substituição à Força Interina Multinacional (MIF) 

instalada no Haiti emergencialmente meses antes. Seu mandato tinha como foco a 

manutenção de um ambiente seguro e estável, além do apoio ao processo político de 

transição e à proteção e promoção dos direitos humanos (UN, 2004h, p. 2). 

Parte da nova geração de Missões de Paz, a MINUSTAH pode ser considerada 

uma Op Paz robusta, baseada no Capítulo VII da Carta das Nações Unidas. De caráter 

multidimensional, a Missão era composta de três componentes: o Civil, o Policial e o 

Militar. 
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3.5.1 Antecedentes 

 

A história do Haiti foi sempre marcada por conflitos internos, consequência da 

dura colonização imposta pela França que, mediante trabalho escravo, transformou a 

chamada “Pérola do Caribe” na possessão francesa mais próspera das Américas, 

graças ao cultivo da cana-de-açúcar e do café. Inspirados pelos ideais revolucionários 

franceses, no final do séc. XVIII, os escravos se organizaram e se rebelaram contra 

os colonizadores, realizando um verdadeiro massacre que lhes deu a alcunha de 

“Jacobinos Negros”. Assim, o Haiti conseguiu sua independência em 1804, embora 

poucos países à época reconhecessem a libertação de um país feita por escravos. A 

França só aceitou a independência do Haiti mediante uma vultosa indenização, que 

consumiu as riquezas do país caribenho por muitos anos e ajudou a afundar a 

economia do país. Além disso, a nação foi abalada pelos pesados reveses oriundos 

da crise mundial do açúcar e do café no séc. XIX (PEREIRA, 2007, p. 3). 

Após a independência, uma sucessão de governos autoritários e de diversos 

golpes levaram os EUA a conduzir uma intervenção militar no país em 1915, 

permanecendo em território haitiano até 1934. Mesmo assim, a estabilidade política 

continuou frágil até 1956, quando ascendeu ao poder o ditador François Duvalier, o 

“Papa Doc”. Duvalier permaneceu no poder até 1971 e foi sucedido por seu filho, Jean-

Claude Duvalier, conhecido como “Baby Doc”, que, como o pai, também governou o 

Haiti de maneira repressiva e corrupta até 1986 (PEREIRA, 2007, p. 4). 

Novamente, após um conturbado período de golpes sucessivos, o Haiti 

finalmente estabeleceu um novo governo democrático com a eleição do ex-padre 

populista Jean-Bertrand Aristide, em 1990. O que parecia o início de um novo período 

de estabilidade não durou muito: um ano depois, o país teve mais uma vez seu 

governo derrubado por uma junta militar, liderada pelo General Raoul Cédras. 

Em fevereiro de 1993, a pedido de Aristide, uma missão civil conjunta da ONU 

com a Organização dos Estados Americanos (OEA) foi criada para monitorar a 

situação de direitos humanos e investigar violações no país (UN, 2004a, p. 2). Após 

algumas tentativas de negociação, foi criada a Missão das Nações Unidas no Haiti 

(UNMIH), que objetivava auxiliar na modernização das forças armadas e da polícia 

haitiana. No entanto, mesmo após embargos econômicos, a junta militar se negou a 

renunciar.  
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Como consequência, em 1994, o CSNU autorizou o desdobramento de uma 

força multinacional de 20.000 militares, liderada pelos EUA, para facilitar o retorno 

imediato das autoridades haitianas legítimas, manter um ambiente seguro e estável 

no país e promover o estado de direito. Com isso, o general Cédras renunciou, os 

embargos econômicos foram suspensos e a força multinacional foi substituída por 

uma UNMIH mais robusta, com a presença de tropas. A UNMIH foi seguida de outras 

missões da ONU, de 1994 a 2001, que buscaram fortalecer a democracia e o estado 

de direito haitianos, além de profissionalizar a polícia. Em consonância, a comunidade 

internacional também se mobilizou para melhorar a situação humanitária e promover 

o desenvolvimento do Haiti (UN, 2004a, p. 2). 

No entanto, é mister o entendimento de como ainda assim a situação de 

segurança foi rapidamente agravada. Após retornar ao poder, em 1995, Aristide 

desmantelou as forças armadas haitianas sem um adequado programa de 

desmobilização e desarmamento. A falta de políticas de reintegração e de 

compensação provocou o descontentamento dos ex-militares, que passaram a formar 

milícias e grupos paramilitares que controlavam o platô central do país. A esse fato, 

somou-se a politização e a desintegração da Polícia Nacional Haitiana (PNH) e o 

surgimento de grupos armados chamados chimères, sobre os quais o presidente se 

apoiava para se perpetuar no poder. Esses grupos eram mantidos através de apoio 

financeiro e da liberdade para perseguirem oponentes políticos e atuarem no crime 

organizado, em especial no tráfico de drogas. Ainda, a escalada da insegurança levou 

muitos haitianos a se armar e organizar empresas de segurança privada, aumentando 

ainda mais a proliferação e o tráfico de armas no país (UN, 2004a, p. 6). 

Apesar do relativo aumento da democracia, com a transição de poder entre dois 

presidentes democraticamente eleitos, o crescimento de uma sociedade civil 

multifacetada e o desenvolvimento de uma cultura política de valores democráticos, a 

crise política continuada e falta de estabilidade não permitiram que reformas 

profundas acontecessem no Haiti. O sistema democrático não se consolidou; as 

instituições, especialmente de segurança pública e judiciárias, não se tornaram 

independentes e efetivas, uma lacuna que as ONG tentaram preencher; o programa 

de profissionalização da polícia foi lento e irregular; o tráfico de drogas aumentou; as 

violações de direitos humanos e a corrupção continuaram; e não houve um real 

crescimento econômico. Isso se deveu não só à falta de vontade política das 
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lideranças haitianas, mas também ao insucesso da comunidade internacional em 

estabelecer parcerias sustentáveis com a sociedade haitiana, muito por não levar em 

conta a incapacidade local de absorver políticas que estimulassem o desenvolvimento 

(UN, 2004a, p. 2). 

Em 2000, por ocasião das eleições presidenciais e para o parlamento, mais 

uma crise política foi instalada, quando Jean-Bertrand Aristide foi reeleito em 

circunstâncias consideradas suspeitas, já que boa parte da população não 

compareceu às urnas. O diálogo com a oposição foi se degradando, com o aumento 

da repressão por parte da PNH e de grupos armados apoiadores do governo. No final 

de 2003, um movimento organizado que pedia a renúncia do presidente Aristide 

emergiu, composto de partidos políticos, atores da sociedade civil e do setor privado. 

Embora a comunidade internacional, por iniciativa da Comunidade Caribenha 

(CARICOM) e em conjunto com a OEA, tenha atuado para sanar a crise através de 

um plano de reformas significativas e da troca do gabinete do presidente em exercício, 

a oposição não aceitou a proposta oferecida, culminando em um conflito armado na 

cidade de Gonaives em fevereiro de 2004, que rapidamente se espalhou pelo norte 

do país (UN, 2004a, p. 3). 

Aos insurgentes de 2004, uniram-se grupos armados comunitários, 

paramilitares, gangues armadas e criminosos fugitivos, sendo alguns desses 

considerados como “libertadores” por parte da população e por alguns políticos. Esses 

grupos criminosos concentravam-se principalmente em áreas urbanas pobres, onde 

a falta da presença do Estado gerava um clima de impunidade que favorecia o 

aumento de crimes como sequestros, roubos, estupro e tráfico de entorpecentes. 

Ressalta-se que o Haiti havia se tornado rota do tráfico internacional de cocaína, 

devido à falta de atividade policial, às fronteiras porosas, à corrupção de agentes de 

segurança e aos patrocinadores políticos (UN, 2004a, p. 7).  

Apesar dos esforços diplomáticos, os insurgentes ameaçaram marchar para a 

capital, Porto Príncipe, o que fez com que Aristide fugisse do país em 29 de fevereiro 

de 2004. Com isso, o Presidente da Suprema Corte, Boniface Alexandre, foi 

empossado como presidente interino e apresentou, no mesmo dia, um pedido de 

assistência às Nações Unidas, que incluía o consentimento para a entrada de tropas 

no Haiti. Como consequência, o CSNU adotou a Resolução 1529 (2004), que 

autorizou o desdobramento imediato de uma Força Interina Multinacional, composta 
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por tropas dos Estados Unidos, Chile, Canadá e França, por um período de até três 

meses, além de declarar a intenção de estabelecer uma força de estabilização 

subsequente para apoiar o processo político e manter o ambiente seguro e estável 

(UN, 2004g, p. 2). 

Assim, em 30 de abril de 2004, a Resolução 1542 do CSNU, atuando sob o 

capítulo VII da Carta das Nações Unidas, estabeleceu a Missão das Nações Unidas 

para a Estabilização do Haiti, por um período inicial de doze meses, com intenção de 

renová-lo. Segundo o documento, a MINUSTAH deveria substituir a MIF até 1 de junho 

de 2004, tendo o efetivo máximo de 1.622 policiais e 6.700 militares (UN, 2004h, p. 

2). Em 27 de maio de 2004, o então Secretário-Geral Kofi A. Annan indicou o general 

brasileiro Augusto Heleno Ribeiro Pereira como o primeiro Force Commander da 

MINUSTAH, que assumiu suas funções em 31 de maio de 2004, e, em 12 de julho de 

2004, nomeou o chileno Juan Gabriel Valdés como seu Representante Especial 

(SRSG) na Missão (UN, 2004d, p. 1). 

 

3.5.2 Fases da MINUSTAH 

 

 A seguir, serão caracterizadas as fases da MINUSTAH de acordo com a 

doutrina já apresentada nas seções anteriores, com base nos relatórios periódicos do 

Secretário Geral da ONU e nas demais fontes de pesquisa documental e bibliográfica 

que tratam do assunto. 

 

3.5.2.1 Início da MINUSTAH (junho de 2004 a julho de 2005) 

 

A fase de início da MINUSTAH começa por ocasião da chegada dos principais 

elementos dos altos escalões da Missão e a transição do comando da força da MIF 

para o componente militar, a partir de 1 de junho de 2004. No campo militar, a chegada 

do Gen Heleno, Force Commander, e seu Estado-Maior à Área de Operações indica 

o estágio de Desdobramento da Equipe Avançada, conforme subdivisão 

apresentada na seção 3.4.1 (página 73).  

No dia 25 de junho, a MINUSTAH já possuía efetivo militar suficiente para 

assumir de vez sua responsabilidade operacional na Missão, sendo mais da metade 
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da tropa composta por militares brasileiros, que compunham a chamada “Brigada 

Haiti” (UN, 2004d, p. 2). Em 17 de agosto, o SRSG Juan Gabriel Valdés assumiu seus 

encargos como Chefe da Missão e, em setembro, foi a vez de David Charles Beer, 

Comissário de Polícia (Police Commissioner) e Chefe do Componente Policial, 

receber seus encargos (UN, 2004d, p. 1). Todos esses fatos indicam que, naquele 

momento, a Missão atingiu o estágio de Início do Comando da Missão. 

Segundo os relatórios do Secretário Geral, até fevereiro de 2005, a Missão 

ainda não havia sido desdobrada completamente e enfrentava dificuldades para iniciar 

a implementação do mandato em áreas de atuação além da segurança. Em maio de 

2005, a MINUSTAH ainda trabalhava para aprimorar procedimentos e melhorar o 

cumprimento de seu mandato, através de procedimentos operacionais padrão. 

Somente a partir de 27 de junho de 2005, o comando integrado da Missão foi 

plenamente estabelecido e, em 20 de julho de 2005, os escritórios regionais passaram 

a operar plenamente. Neste período, a MINUSTAH também elaborou um plano de 

implementação do mandato, que detalhava o papel de cada um dos diversos 

componentes da Missão para alcançar seus objetivos gerais (UN, 2005f, p. 11). Com 

isso, é possível identificar a passagem ao último estágio do Início da Missão, 

conhecido como Início dos Componentes Funcionais/Escritórios de Campo. 

O Brasil iniciou sua participação na Missão, em junho de 2004, com o 

desdobramento da Brigada Haiti, com o efetivo de 1.200 militares (CAVALCANTI, 

2014, p. 5). A primeira rotação aconteceu em dezembro de 2004, quando o 2º 

CONTBRAS foi desdobrado, permanecendo no país até junho de 2005, por ocasião 

da chegada do 3º CONTBRAS. Com o 3º CONTBRAS, foi extinguida a Brigada Haiti, 

que, mantendo sua estrutura, passou a ser denominada de Batalhão Brasileiro 

(BRABAT). Além do BRABAT, foi desdobrado também o 1º contingente da Cia E F 

Paz – Haiti, conhecida na ONU como Brazilian Engineering Company, ou 

BRAENGCOY. 

Cabe ressaltar que este foi um período onde a situação de segurança do país 

ainda permanecia instável. Embora a chegada da MINUSTAH ao Haiti e o início do 

patrulhamento conjunto com a PNH tenha melhorado a situação de segurança 

inicialmente na capital, permitindo inclusive a realização do “Jogo da Paz” entre as 

seleções de futebol do Brasil e do Haiti, outras regiões do país ainda se encontravam 

sob o domínio de grupos armados (UN, 2004d, p. 3). 
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Ao final de 2004, a situação de segurança se agravou, devido à ação de grupos 

armados que passaram a desafiar o governo de transição e às manifestações 

violentas de apoiadores do ex-presidente Aristide (UN, 2004e, p. 2). Tempestades 

tropicais agravaram ainda mais a crise, gerando um quadro de emergência 

humanitária, em especial na região de Gonaives (UN, 2004e, p. 7). Com o gradativo 

aumento do número de tropas e consequente aumento do número de operações 

conjuntas, a situação de segurança teve relativa evolução (UN, 2005a, p. 1). 

Em fevereiro de 2005, uma onda de violência assolou a capital haitiana, com o 

aumento do número de atos violentos e sequestros. Outro fato que contribuiu para a 

desestabilização do período foi a fuga de 493 detentos do Presídio Nacional de Porto 

Príncipe, no mesmo mês (UN, 2005e, p. 4). A MINUSTAH continuou atuando de 

maneira robusta, lançando diversas operações que resultaram não só em importantes 

impactos na liderança das gangues locais, mas, também, em algumas baixas de 

peacekeepers. 

 

3.5.2.2 Implementação da MINUSTAH 

 

A fase de implementação da MINUSTAH pode ser dividida em duas subfases: 

 

 De julho de 2005 a janeiro de 2010, ou seja, antes do terremoto de 7 graus 

na escala Richter, que atingiu gravemente o Haiti; 

 De janeiro de 2010 a março de 2013, após o terremoto e até a apresentação 

do plano de consolidação da Missão pelo Secretário-Geral. 

 

3.5.2.2.1 Antes do terremoto (julho de 2005 a janeiro de 2010) 

 

A segunda metade de 2005 foi marcada por novo aumento da violência e de 

criminalidade, em especial sequestros. Em Cité Soleil, maior comunidade de Porto 

Príncipe, foram realizadas operações de grande porte com violenta reação das 

gangues locais. Em Bel-Air, que também era considerada um ponto de conflito, a 

presença da MINUSTAH fez com que as gangues locais saíssem daquela 

comunidade, aumentando a segurança na região (UN, 2005f, p. 5).  
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Ao final de 2005, o foco da MINUSTAH passou a ser sua preparação para 

assegurar a organização de eleições confiáveis e oportunas. Embora marcadas para 

o início de janeiro de 2006, as eleições tiverem que ser adiadas devido ao que o 

governo de transição alegou como razões técnicas (UN, 2006c, p. 1). Assim, as 

primeiras eleições presidenciais após a chegada da MINUSTAH só foram acontecer 

a partir de fevereiro de 2006, e as eleições municipais e o segundo turno das 

legislativas em dezembro do mesmo ano. 

Em 7 de fevereiro de 2006, as eleições presidenciais transcorreram em um 

ambiente de relativa estabilidade, com poucos incidentes isolados. No entanto, em 13 

de fevereiro, após serem divulgados os resultados parciais das eleições, ocorreram 

grandes manifestações, levando a MINUSTAH a empregar sua capacidade de manter 

o ambiente seguro e estável ao máximo (UN, 2006d, p. 2). 

Após as eleições, a situação de segurança permaneceu relativamente estável 

até julho, quando houve nova onda de violência, com aumento de assassinatos e 

sequestros. Apesar dos poucos ataques à MINUSTAH, a mobilidade das tropas dentro 

de Cité Soleil ainda era restrita, devido à ação das gangues. Em 13 de julho, três 

brasileiros foram feridos em combate com os criminosos (UN, 2006d, p. 3). Um ataque 

de ex-militares haitianos a policiais e tropas da MINUSTAH em Cité Soleil fez com que 

o presidente eleito René Préval e o comando da Missão estabelecessem uma 

parceria, a fim de executar uma resposta coordenada. Assim, com o emprego de 

operações e patrulhamento em conjunto com a PNH, houve relativa diminuição da 

violência nas comunidades de Cité Soleil e Cité Militaire, embora a situação na 

comunidade de Martissant ainda continuasse tensa (UN, 2006f. p. 4). 

Em julho de 2006, o SG ressaltou em seu relatório a necessidade adicional de 

mais 100 militares de engenharia, com 10 caminhões basculantes, para aumentar a 

capacidade existente das Cia Eng e permitir a operação do equipamento já 

desdobrado (UN, 2006d, p. 11). 

A grande vulnerabilidade a desastres naturais, devido à situação precária de 

desenvolvimento do Haiti, fez com que o país fosse gravemente impactado pelo 

furacão Ernesto, em agosto de 2006, e por tempestades tropicais, em setembro e 

outubro do mesmo ano. O plano de contingência (CONPLAN) da ONU para desastres 

naturais foi ativado e a MINUSTAH, juntamente com as agências, fundos e programas 

da UNCT, prestou a devida assistência às vítimas. Foram desenvolvidos, também, 
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programas para o fortalecimento da capacidade local de resposta a desastres (UN, 

2006f, p. 12). 

Ao longo de 2007, a MINUSTAH e a PNH realizaram diversas operações, além 

de manter o patrulhamento, em especial nas comunidades de Cité Soleil e Martissant. 

Apesar de algumas baixas, as forças da ONU conseguiram expulsar os dois principais 

líderes das gangues locais e deter cerca de 850 de seus membros. Bons resultados 

também foram atingidos em Gonaives e no combate às drogas em Léogane (UN, 

2007e, p. 5). 

Em julho de 2007, uma avaliação de ameaças identificou três principais 

ameaças à segurança do Haiti (UN, 2007e, p. 6):  

1) A tendência à perturbação pública, gerada pela grave situação 

socioeconômica, a alta taxa de desemprego e as grandes expectativas da sociedade; 

2) O potencial de violência armada, uma vez que poucas armas haviam sido 

apreendidas e ex-membros de gangues poderiam ser persuadidos a voltar às 

atividades criminosas; 

3) O tráfico ilegal de armas e drogas e o contrabando, que corrompiam as 

instituições de Estado, gerando impunidade. 

Cabe ressaltar que os índices de sequestros, apesar de terem apresentado 

queda à época, ainda representavam uma ameaça também (UN, 2007e, p. 6). 

Em agosto de 2007, o então Secretário Geral Ban Ki-moon afirmou em seu 

relatório que deveriam ser feitos ajustes na composição do componente militar, 

visando a refletir a mudança de circunstâncias e prioridades. Assim, sugeriu um 

aumento das capacidades de controle de fronteira, de engenharia e de mobilidade, e  

uma diminuição das capacidades de infantaria (UN, 2007e, p. 7). 

Em agosto de 2007, o SG afirmou que durante o mandato seguinte, a 

MINUSTAH deveria desenvolver um plano de consolidação, com metas (benchmarks) 

claras para o progresso da Missão (UN, 2008c, p. 16). De acordo com o SG, o 

cumprimento desses objetivos ajudaria a guiar atividades e configurações futuras da 

Missão, bem como os esforços de coordenação com os demais atores principais (UN, 

2008c, p. 15). Este plano de consolidação visava a evitar um desengajamento 

prematuro da Missão, o que poderia reverter todo esforço feito até aquele momento 

(UN, 2008c, p. 17). 
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Assim, em seus relatórios seguintes, em 2008, o SG expôs que, em conjunto 

com o Governo do Haiti, foram levantadas metas em cinco principais áreas, 

interdependentes, a serem cumpridas até 2011: 

1) Diálogo político e eleições: progresso continuado na resolução de 

diferenças políticas através do diálogo e da conclusão de um ciclo de eleições que 

culminaria com a posse pacífica de um presidente escolhido democraticamente em 

2011; 

2) Extensão da autoridade estatal: extensão da autoridade estatal ao longo 

do país, através do estabelecimento de instituições de Estado democráticas, 

legítimas, transparentes e responsáveis, até o nível local, capazes de coletar e 

executar recursos em benefício da população, incluindo o estabelecimento de um 

sistema viável de controle de fronteiras. 

3) Segurança e estabilidade: estabelecimento de uma estrutura de segurança 

que permitiria ao Haiti responder efetivamente às potenciais ameaças dentro do país 

e ao longo de suas fronteiras terrestres e marítimas, respeitando padrões 

internacionais e liberdades individuais; 

4) Estado de direito e direitos humanos: estabelecimento de um sistema 

judicial e penal independente e confiável, que respeitasse e promovesse os direitos 

humanos e que fosse acessível a todos os cidadãos; 

5) Desenvolvimento social e econômico: prevenção de qualquer declínio nas 

condições de vida, provisão de serviços básicos aos mais vulneráveis, melhorias 

tangíveis no padrão de vida da população e a criação de condições para a 

recuperação econômica, a fim de alcançar a estabilidade duradoura (UN, 2008d, p. 

20). 

Segundo o SG Ban Ki-moon, esses indicadores foram compilados através de 

objetivos, planos e estratégias de reforma nacional que já existiam, ajustados segundo 

o diálogo com o Governo e o progresso da Missão. O SG ressaltou, ainda, que, 

mesmo que os objetivos fossem atingidos, o Haiti precisaria de apoio a longo prazo, 

sendo essas metas uma maneira de identificar o momento ideal para a redução e 

posterior retirada de peacekeepers do país (UN, 2008d, p.16). 

O final de 2007 e o início de 2008 foram marcados por diversas manifestações 

antigoverno, contra o aumento do custo de vida no país. Aparentemente, alguns 

desses movimentos tinham interesses políticos de gerar instabilidade no processo de 
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reforma em andamento (UN, 2008c, p. 4). A ocorrência de atividades de tráfico de 

armas e de drogas também fez com que a MINUSTAH intensificasse sua presença 

em fronteiras terrestres e em portos. Ainda, dois furacões, Dean em agosto e Noël em 

outubro, afetaram mais de 40 mil famílias, sendo necessária a ação da MINUSTAH 

para a realização de evacuações em massa, apoio com helicópteros, avaliações do 

terreno e distribuição de ajuda humanitária (UN, 2008c, p. 13). 

O aumento do preço das commodities em 2008 teve um impacto considerável 

na situação socioeconômica haitiana, que, aliado a manipulações de cunho político, 

criminal e financeiro, gerou um aumento de manifestações violentas no mês de abril 

de 2008. A crise provocou também a substituição do então primeiro-ministro Jacques-

Edouard Alexis pela primeira-ministra Michèle Duvivier Pierre-Louis, sendo amenizada 

posteriormente pela ação política do presidente Préval (UN, 2008d, p. 1). 

 Em agosto e setembro de 2008, novas tempestades atingiram o Haiti, 

provocando mais danos na infraestrutura do país e na população. O furacão Hanna 

provocou diversas inundações, principalmente em Gonaïves (UN, 2009a, p. 1). A 

própria estrutura da Missão também foi atingida, com perda de equipamento da ONU 

e suprimentos críticos, como combustível (UN, 2009a, p. 17). Com isso, as metas da 

área de Desenvolvimento Econômico e Social foram seriamente afetadas, embora as 

demais áreas lograssem relativa evolução (UN, 2009a, p. 17). 

Em 2009, uma missão do CSNU, com a finalidade de avaliar a implementação 

do mandato da MINUSTAH, concluiu que a diminuição do número de tropas militares 

e policiais da MINUSTAH necessitaria acontecer de maneira gradual. Isto ocorreria 

como reflexo do fortalecimento progressivo da capacidade institucional haitiana e da 

mudança das circunstâncias no terreno (UN, 2009c, p. 14). 

O relatório observou, ainda, que os ganhos na área de segurança eram frágeis 

devido à baixa qualidade de vida da maioria da população e às tensões políticas. Com 

isso, sugeriu que a segurança física deveria ser acompanhada de segurança social e 

econômica, para que o Haiti atingisse uma estabilidade duradoura (UN, 2009c, p. 12). 

Em 2009, a situação política do Haiti se manteve relativamente estável, 

ocorrendo dois turnos de eleições para o senado, em abril e junho. Exceto por uma 

série de incidentes violentos nos departamentos16 de Centro e Artibonite, as eleições 

transcorreram de maneira pacífica (UN, 2009d, p. 1). 

 
16 Divisão político-administrativa do Haiti. 
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Em relação à segurança, o Haiti ainda permaneceu suscetível a manifestações, 

que por vezes reuniam grupos de interesses diferentes, inclusive com uso de 

violência. No mesmo ano, foi realizada uma série de operações pela MINUSTAH em 

apoio às autoridades locais nas comunidades de Cité Soleil e Martissant, a fim de 

deter líderes de gangues locais e manter a atmosfera de segurança estabelecida (UN, 

2009d, p.5). A MINUSTAH também continuou a apoiar o esforço do governo na área 

de fronteiras marítimas e terrestres, apreendendo inclusive grande quantidade de 

drogas (UN, 2009d, p.6). 

O relatório do SG de setembro de 2009 fez considerações sobre a necessidade 

de ajuste nos componentes militar e policial da MINUSTAH, conforme a evolução da 

situação de segurança no Haiti. Segundo o documento, uma avaliação fora realizada, 

departamento por departamento, a fim de avaliar a estabilidade e o desdobramento 

dos órgãos de segurança haitianos, e identificou a necessidade de ainda manter os 

níveis de tropas internacionais no país. 

No entanto, os estudos também apontaram que era preciso reconfigurar a 

estrutura das forças da ONU, uma vez que era improvável que grandes operações de 

segurança, como as ocorridas em Cité Soleil em 2007, fossem conduzidas a partir 

daquele momento. Assim, o relatório sugeriu que a MINUSTAH aumentasse sua 

capacidade de desdobrar forças rapidamente e de monitorar locais remotos, como 

fronteiras e áreas costeiras. Ainda, propôs a substituição de um terço das viaturas 

blindadas de transporte de pessoal (VBTP) por viaturas de patrulhamento leve, com 

consequente diminuição de 120 militares no componente militar (UN, 2009d, p. 6). 

O relatório de 2009 trouxe também adaptações às metas estabelecidas 

anteriormente. Os progressos alcançados nas cinco áreas propostas pelo SG exigiram 

que o plano de consolidação proposto fosse revisto, com a modificação dos 

indicadores que balizavam o cumprimento das metas (UN, 2009d, p. 14). 

Em relação à estrutura da Missão, o ano de 2009 foi marcado pelo esforço de 

reconstrução e reparo da infraestrutura destruída por ocasião das tempestades e 

furacões que atingiram o Haiti em 2008. Foram realizados melhoramentos nas 

instalações da MINUSTAH, com o objetivo de que suportassem melhor as condições 

climáticas adversas, e gestões logísticas para melhorar a resposta a desastres. Outros 

pontos de destaque foram a construção de instalações de apoio ao patrulhamento nas 

fronteiras, terrestres e marítimas, e o grande apoio logístico durante as eleições para 
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o senado, com significativo volume de transporte de tropas e materiais (UN, 2009d, p. 

16). 

 

3.5.2.2.2 Após o terremoto (janeiro de 2010 a março de 2013) 

 

Em 12 de janeiro de 2010, um terremoto de 7 graus na escala Ritcher atingiu o 

Haiti, deixando um rastro de destruição. Os maiores danos foram observados na 

capital, Porto Príncipe, e nas cidades de Petit Goâve, Grand Goâve, Léogâne, Jacmel 

e Miragoâne. Como resultado, mais de 200 mil pessoas foram mortas, milhares foram 

feridas e 1,5 milhões foram desalojadas. Diversas instalações governamentais foram 

destruídas ou severamente danificadas, como o Palácio Nacional, a Corte Suprema, 

o Palácio de Justiça, o Parlamento, instalações policiais e judiciais e a maioria dos 

ministérios. Aproximadamente 4 mil presos fugiram, incluindo centenas que estavam 

envolvidos com atividades de gangues (UN, 2010d, p.1). O Hotel Christopher, onde 

funcionava o comando da MINUSTAH, também foi atingido, causando a morte de 101 

funcionários da ONU, dentre eles o então SRSG Hédi Annabi (UN, 2010d, p. 2). 

 Algumas horas após o desastre, diversas operações de ajuda emergencial 

foram iniciadas pela ONU e por alguns de seus países membros, com o 

desdobramento de equipes militares e civis especializadas que realizaram operações 

de busca e resgate, estabeleceram hospitais de campanha e executaram reparos de 

infraestrutura. Os EUA e o Canadá, por exemplo, em menos de 72h, iniciaram o 

desdobramento de 18.500 e 2.000 militares, respectivamente, para atuar nas áreas 

mais afetadas do país (UN, 2010d, p. 2). 

Os danos do terremoto foram de tal monta que geraram várias dificuldades para 

o apoio humanitário. Os sistemas elétrico e de comunicações do país foram 

interrompidos, o principal porto do Haiti fechado e as ruas de Porto Príncipe obstruídas 

por destroços. A coordenação dos esforços pós-terremoto foi estabelecida pelo 

Escritório das Nações Unidas para Coordenação de Assuntos Humanitários (Office for 

the Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA), que criou um Centro de Operações 

Conjunto com elementos de ligação dos diversos atores presentes (UN, 2010d, p. 2). 

O governo, por sua vez, desenvolveu um Plano de Ação para a Reconstrução e 

Desenvolvimento do Haiti, que tinha como premissa “reconstruir melhor”, recebendo 

o apoio de doadores externos (UN, 2010d, p. 4). 
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As novas eleições presidenciais e municipais, marcadas para fevereiro de 

2010, foram adiadas, o que gerou preocupação a respeito da legalidade do governo 

após o fim do mandato atual. Dessa forma, o presidente Préval solicitou o apoio da 

ONU para que fosse avaliada uma proposta de calendário para as eleições (UN, 

2010d, p. 5). Após a avaliação, ficou estabelecido o dia 28 de novembro de 2010 como 

a nova data para as eleições presidenciais e legislativas, sendo as eleições municipais 

suspensas por inviabilidade técnica (UN, 2010e, p. 1). 

O terremoto também gerou novos problemas de segurança para o país. Tais 

problemas incluíam o retorno de ex-chefes de gangues foragidos, em alguns casos 

com uniformes e armas roubados da polícia; a violência existente nos mais de 1.300 

campos de deslocados internos (Internally Displaced Persons Camps ou IDP Camps), 

devido às precárias condições de vida desses locais; além dos altos níveis de 

desemprego, da perda de propriedades e bens e do trauma gerados pelo desastre de 

12 de janeiro (UN, 2010d, p. 6). 

Em relação à estrutura da Missão, a Base Logísitica da MINUSTAH (Logistics 

Base – Log Base) localizada nas imediações do aeroporto de Porto Príncipe, que foi 

pouco afetada pelo terremoto, serviu de centro de operações para os diversos atores 

presentes. A Missão ainda trabalhou na preparação de terrenos para abrigar as tropas 

que chegavam no Haiti, na avaliação estrutural de instalações atingidas e levantou a 

possibilidade de estabelecer um novo campo integrado da ONU em terreno cedido 

pelo governo, com edificações projetadas para suportar tempestades e terremotos 

(UN, 2010d, p. 7). Ressalta-se que o aumento de tropas e a chegada de novos 

contingentes afetou também a capacidade de apoio logístico da Missão (UN, 2010e, 

p.11). 

Já o componente militar foi empregado no esforço imediato pós-terremoto, 

executando trabalhos de busca e resgate, provendo segurança para as operações 

humanitárias, realizando avalições de danos iniciais e desobstruindo as principais 

rodovias de Porto Príncipe, em coordenação com as diversas forças militares 

desdobradas fora do contexto da Missão. A MINUSTAH foi reforçada também por mais 

um Batalhão de Infantaria Brasileiro (BRABAT 2), tropas de Polícia do Exército da 

Guatemala e mais duas companhias de engenharia, sendo uma do Japão e outra da 

Coréia do Sul (UN, 2010d, p. 8). Em dezembro de 2010, foi desdobrada também uma 

companhia de engenharia do Paraguai e, em outubro do ano seguinte, uma 
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companhia de engenharia da Indonésia (UN, 2012a). Segundo o SG, o aumento da 

quantidade de tropas contribuiria significativamente para a manutenção de um 

ambiente seguro e estável e ajudaria na reconstrução pós-terremoto, além de dar ao 

componente militar mais capacidade de responder e apoiar grandes esforços 

humanitários com maior segurança e por períodos mais longos (UN, 2011a, p.6). 

Segundo estudos realizados pelo Grupo de Planejamento Estratégico 

Integrado da ONU no Haiti, o terremoto de 2010, apesar de afetar, não desfez os 

ganhos alcançados pela Missão até aquele momento, embora novos obstáculos 

tenham surgido. Dessa forma, o SG sugeriu, em seu relatório de abril de 2010, que a 

ONU deveria passar a realizar uma abordagem integrada, em cinco áreas principais: 

1) Fortalecimento da estabilidade política, incluindo reforma constitucional, 

eleições e governança democrática; 

2) Coordenação e viabilização do socorro pós-terremoto, aliadas à redução do 

risco de futuros desastres, que afetam especialmente os mais vulneráveis; 

3) Manutenção de um ambiente seguro e estável, aliada ao fortalecimento do 

estado de direito, da proteção dos direitos humanos e do apoio às instituições policiais, 

judiciais e correcionais; 

4) Apoio ao governo na implementação de sua visão de fortalecimento da 

capacidade de Estado e de descentralização; e 

5) Assistência ao Haiti para iniciar a geração de capital humano, através da 

promoção de uma agenda social sustentável (UN, 2010d, p. 13). 

O SG também ressaltou o importante papel da MINUSTAH, uma vez que, 

embora a Missão estivesse entrando em um período de consolidação no momento 

anterior ao terremoto, havia a necessidade premente de colaborar com o governo na 

preservação dos ganhos até aquele momento e permitir uma suave transição para a 

reconstrução a longo prazo (UN, 2010d, p. 13). Propôs, assim, o desenvolvimento de 

um Marco Estratégico Integrado (Integrated Strategic Framework – ISF), para garantir 

a complementariedade das ações da Missão e da UNCT, o qual foi consolidado em 

novembro de 2010 (UN, 2011a, p. 14).  

Sobre o apoio aos esforços humanitários e de recuperação do país, o SG 

afirmou que o SRSG iria continuar a gerenciar o emprego dos meios do sistema ONU, 

empregando as capacidades dos componentes militar, policial e logístico da 

MINUSTAH para isso. Com isso, os militares e seus meios continuariam a facilitar o 
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planejamento e a coordenação conjuntos nos níveis nacionais e regionais, em 

coordenação com o OCHA e a UNCT, além de facilitar o engajamento de atores 

nacionais (UN, 2010d, p. 14). 

Alguns meses após o terremoto, a situação de segurança se manteve em níveis 

semelhantes a 2009, permanecendo relativamente calma, porém frágil. As principais 

preocupações com segurança estavam relacionadas à violência nos campos de 

deslocados, especialmente nos arredores das comunidades de Cité Soleil e 

Martissant; às manifestações políticas contra o presidente Préval e a demora no 

processo de reconstrução do país; ao tráfico de drogas, que não foi interrompido por 

ocasião do terremoto; e ao aumento do número de sequestros (UN, 2010e, p.2). 

A infraestrutura do país também foi seriamente comprometida. Uma avaliação 

de 230 mil edificações, feita pelo Ministério de Obras Públicas em conjunto com a 

comunidade internacional, mostrou que 28% das estruturas necessitavam de algum 

tipo de reparo e 23% deveriam ser demolidas (UN, 2010e, p. 3). O esforço da 

reconstrução também era prejudicado pela grande quantidade de escombros, cuja 

retirada o SG destacou ser de fundamental importância para a continuidade dos 

trabalhos (UN, 2010e, p. 16). 

No período pós-terremoto, o componente militar da MINUSTAH teve seu foco 

realinhado para três atividades: garantir um ambiente seguro e estável, através da 

proteção dos deslocados internos e das comunidades que os acolheram; preparação 

para a resposta a desastres naturais, com o desenvolvimento de um plano de 

contingência para enchentes e da prática de exercícios conjuntos com parceiros; e 

apoio às eleições, tanto logístico como em segurança (UN, 2010e, p. 5). O período 

também foi marcado pelo aumento das ações de apoio ao controle das fronteiras, 

através de patrulhas terrestres, marítimas e vigilância aérea (UN, 2011a, p. 6). 

Em novembro de 2010, ocorreram manifestações violentas nos departamentos 

Centro e Norte, que acusavam a MINUSTAH de ser responsável por um surto de 

cólera no Haiti. Houve ataques a veículos e instalações da ONU em Hinche e Cap 

Haïtien, além de saques e até incêndios provocados em depósitos humanitários (UN, 

2011a, p. 3). O surto de cólera teve grande impacto na população, devido às fontes 

de água desprotegidas, falta de saneamento e higiene e enchentes, contabilizando, 

no período, 252.640 casos de contaminação e 4.672 mortes (UN, 2011a, p. 4). 
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O primeiro turno das eleições presidenciais, em novembro de 2010, foi marcado 

por intimidações, fraudes, violência e protestos (UN, 2011a, p. 1). Suspeitas de 

influência do partido do governo nas eleições, a fim de favorecer o candidato Jude 

Célestin, segundo colocado no resultado prévio do pleito, fizeram com que 14 outros 

candidatos não reconhecessem o resultado das urnas, fomentando manifestações 

contra a autoridade eleitoral e o presidente Préval. Em 14 de dezembro, o presidente 

solicitou à OEA que enviasse uma equipe de especialistas técnicos para avaliar o 

processo eleitoral. Após a verificação, a equipe recomendou procedimentos que 

faziam com que Michel Martelly ocupasse a posição de Célestin, os quais foram 

atendidos pelo governo (UN, 2011a, p. 2). 

O segundo turno foi realizado em 20 de março de 2011, em circunstâncias 

pacíficas, com a vitória de Martelly, que assumiu a presidência em 14 de maio. Os 

primeiros meses do governo de Martelly foram marcados pelas diferenças entre o 

presidente eleito e o parlamento, de maioria pertencente ao partido do ex-presidente 

Préval. Isso acabou gerando algumas manifestações violentas, embora esporádicas, 

ao redor do país (UN, 2011b, p.1). 

Na área de segurança, houve um aumento no número de crimes como 

assassinatos, estupro, sequestros, furtos e roubos. No entanto, pode-se atribuir esse 

fato ao maior número de relatos, devido ao aumento da presença de policiais, do 

patrulhamento e do engajamento policial (UN, 2011b, p. 2). Em julho de 2011, a 

MINUSTAH realizou operações conjuntas de sucesso, com militares e policiais, nas 

comunidades de Cité Soleil, Bel-Air e Martissant, a fim de desarticular as ações das 

gangues e dos traficantes e assistir as forças policiais haitianas na manutenção da lei 

e da ordem (UN, 2011b, p. 3). As diversas operações realizadas com a PNH 

mostraram um elevado nível de integração entre as forças da MINUSTAH e a polícia 

local, que passou progressivamente a assumir o protagonismo das ações (UN, 2012d, 

p. 6). 

O componente militar ainda atuou na preparação contra desastres naturais, 

realizando exercícios e executando projetos de engenharia (UN, 2011b, p. 5). Naquele 

período, a engenharia militar realizou uma variedade de trabalhos de apoio à 

reconstrução, como remoção de escombros do terremoto, preparação de terreno para 

depósitos e centros de tratamento de cólera, manutenção de estradas, perfuração de 

poços, drenagem de rios e canais e consolidação de encostas. Dessa maneira, a 
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MINUSTAH ampliou o espectro de utilização de seus meios de engenharia, 

priorizando tarefas de assistência humanitária, de rápida resposta a crises e de apoio 

às estratégias governamentais de redução de riscos. Embora o orçamento da 

MINUSTAH não contemplasse projetos de engenharia de larga escala, a Missão 

buscou opções alternativas de financiamento e realizou gestões para utilizar os meios 

de engenharia de maneira mais eficiente e eficaz (UN, 2011b, p. 5). 

Em relação ao cólera, embora tenha ocorrido um pico de novos casos 

decorrentes das fortes chuvas em maio de 2011, a taxa de mortalidade caiu de 5,6 

para 1,4% em agosto (UN, 2011b, p. 4). Ao problema do cólera, somava-se os 634 

mil deslocados, espalhados ao longo de mil campos, a vulnerabilidade do país a 

desastres naturais e o constante aumento nos preços dos alimentos e do combutível, 

compondo um cenário de extrema dificuldade à população haitiana. Ainda, grande 

parte das ONG estava deixando o Haiti por falta de recursos e de doações, o que 

agravava mais a situação, especialmente nos campos de deslocados (UN, 2011b, p. 

3). 

Segundo o relatório do SG de agosto de 2011, com a redução das grandes 

operações humanitárias e a realização das eleições, os motivos que justificavam o 

aumento do número de militares e policiais na Missão cessaram. Assim, o SG 

recomendou a redução do efetivo autorizado de militares em dois batalhões de 

infantaria, localizados nas áreas de baixo risco, ao tempo que algumas unidades e 

seu desdobramento no país seriam reconfigurados, a fim de não comprometer as 

capacidades e prioridades da Missão (UN, 2011b, p. 13). 

Em setembro de 2011, uma nova crise foi iniciada quando o presidente Martelly 

apresentou um plano preliminar de recriar o exército haitiano, a fim de cumprir sua 

promessa de campanha. Em janeiro de 2012, anunciou que uma comissão de civis, 

criada por decreto presidencial, apresentara um relatório sobre o assunto, o qual seria 

submetido à consulta dos três poderes, da sociedade civil e do setor privado (UN, 

2012d, p. 2). Embora não tenha havido uma convocação para a remobilização das 

forças armadas, em fevereiro de 2012, diversos grupos armados formados por antigos 

membros do exército surgiram por todo o país. Apesar dos apelos do governo e da 

MINUSTAH para que esses elementos desistissem do movimento, mais e mais grupos 

eram vistos realizando exercícios militares (UN, 2012d, p.3). 
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Em abril de 2012, um desses grupos, com alguns elementos portando armas 

de pequeno porte, se reuniu à frente do parlamento haitiano solicitando uma audiência 

com os legisladores. O grupo questionava um suposto plano da PNH de desalojá-los 

à força dos locais que haviam ocupado ilegalmente ao longo do país. O presidente 

condenou o ato, afirmando que, apesar da criação do novo exército ser uma 

prioridade, deveria acontecer conforme a lei (UN, 2012e, p. 1). Consequentemente, 

foi conduzida uma operação conjunta da MINUSTAH com a PNH, que desocupou os 

dez principais pontos de reunião de ex-militares no país e encerrou suas atividades 

ilegais (UN, 2012e, p. 2). 

Além da operação citada, em 2012, outras operações conjuntas ocorreram em 

Porto Príncipe, em resposta ao aumento de homicídios na região e tendo como alvo 

as gangues locais. O componente militar também realizou operações na ilha de La 

Gonâve, reforçando a esparsa presença da polícia haitiana naquela região (UN, 

2012e, p. 5). A saída de militares de quatro departamentos de baixo risco (Grand-

Anse, Nippes, Noroeste e Sul), com a substituição por Unidades de Polícia Constiuída 

(Formed Police Unit – FPU)17, não afetou a situação de segurança nesses locais; no 

entanto, alguns distúrbios em Jérémie (departamento de Grand-Anse), mostraram a 

importância de existir uma força de ação rápida aerotransportada para apoiar a polícia 

em locais remotos (UN, 2013d, p. 6). No fim de 2012, deixaram também o país as 

companhias de engenharia do Japão e da Coréia. 

No segundo semestre de 2012, notou-se uma diminuição no número de 

deslocados (347 mil) e de campos deslocados (450), embora as condições de vida 

nesses locais ainda se deteriorassem, com a saída de mais atores humanitários do 

país por indisponibilidade de recursos. A situação humanitária ainda foi agravada pela 

ocorrência de um período de seca, uma tempestade tropical e o devastador furacão 

Sandy (UN, 2013d, p.4). 

Em agosto de 2012, o SG, em seu relatório periódico, reconhecendo o 

progresso no fortalecimento das instituições políticas e do estado de direito no Haiti, 

afirmou que solicitara ao seu Representante Especial que consultasse o governo, 

juntamente com a UNCT, para que fosse desenvolvido um plano de reconfiguração e 

 
17 Unidade de polícia especializada, homogênea, armada e móvel, que fornece apoio de segurança às 
operações das Nações Unidas assegurando a integridade e a segurança do pessoal e meios da ONU; 
contribuindo para a proteção de civis; e apoiando as operações policiais que necessitam da intervenção 
de uma fração completa. (UN, 2016a, p. 3). 
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consolidação da MINUSTAH. A intenção era de diminuir as atividades da Missão para 

um conjunto limitado de tarefas a serem cumpridas dentro de quatro ou cinco anos, 

de forma a consolidar os ganhos de estabilização a um nível em que a presença de 

uma grande operação de manutenção da paz não fosse mais necessária. Dessa 

maneira, a Missão trabalharia em conjunto com o governo, a sociedade civil, a UNCT 

e parceiros internacionais para realizar um acordo de transição, que iria estabelecer 

metas e indicadores que traduziriam o progresso da estabilização (UN, 2012e, p. 15). 

Assim, em março de 2013, em seu relatório periódico, o SG apresentou o Plano 

de Consolidação 2013-2016 para a MINUSTAH, que procurava focar as atividades da 

Missão em um conjunto principal de objetivos, a serem alcançados dentro de um prazo 

razoável (até o fim de 2016), considerados os mais críticos para que a estabilidade no 

país perdurasse. Tinha em seu escopo a redução progressiva do engajamento da 

Missão em áreas que outros atores internacionais, mais duradouros, seriam melhor 

empregados e com perspectivas que iam além do período esperado para a Missão. 

Além disso, permitiria que a MINUSTAH passasse a operar de maneira mais eficiente 

e financeiramente eficaz (UN, 2013d). 

Os objetivos do plano eram: 

 Desenvolvimento da polícia: apoiar o aumento da capacidade da Polícia 

Nacional Haitiana atuando em quatro áreas: recrutamento e treinamento; 

fortalecimento de capacidades administrativas; fortalecimento de capacidades 

especializadas (controle de distúrbios, investigação criminal, etc.); e extensão do 

desdobramento geográfico. 

 Capacitação eleitoral: criar condições que permitissem ao governo assumir 

plena responsabilidade pelo processo eleitoral nas eleições presidenciais seguintes, 

em 2015. 

 Estado de direito e direitos humanos: apoiar o governo em seus esforços 

para fortalecer a responsabilização e os mecanismos de fiscalização do estado de 

direito e dar prosseguimento à crítica reforma legislativa. 

 Governança: promover o diálogo com um mínimo de consenso político a 

respeito das eleições e da agenda legislativa e apoiar o fortalecimento das instituições 

de Estado nos níveis central e regional. 

O plano também mencionava que a manutenção dos parâmetros de segurança, 

aliado ao devido treinamento e ao adequado desdobramento policial, além da 
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melhoria da capacidade estatal em gerenciar a logística e a segurança eleitorais, 

permitiria a redução de 30% de pessoal militar e policial até as eleições presidenciais 

de 2015 (UN, 2013d, p. 21). 

Com isso, verifica-se que a Missão iniciava sua fase de Transição, em especial 

o período de Pré-fechamento, conforme a definição apresentada na Seção 3.4.3 

(página 77) deste trabalho. 

 

3.5.2.3 Transição da MINUSTAH (março de 2013 a outubro de 2017) 

 

Como apresentado na Seção 3.4.3, a fase de Transição pode ser dividida em 

quatro períodos: pré-fechamento, conclusão do Mandato, liquidação e pós-liquidação. 

Como este trabalho tem como foco o emprego de tropas militares de Engenharia, que 

não estão mais presentes no período de pós-liquidação, esta última etapa não será 

abordada. 

 

3.5.2.3.1 Pré-fechamento (março de 2013 a abril de 2017) 

 

O ano de 2013 foi marcado por significativos avanços, com o estabelecimento 

do Conselho Eleitoral Transicional, a fim de realizar as eleições municipais, atrasadas 

desde 2010, e evoluções no programa governamental chamado de “5E” (éducation, 

environnement, emploi, énergie et état de droit – educação, meio ambiente, emprego, 

energia e estado de direito) (UN, 2013e, p. 1). A situação de segurança também se 

manteve estável, com diminuição de crimes como homicídios, sequestros e estupros, 

muito devido às operações lideradas pela PNH em conjunto com as tropas da 

MINUSTAH nas áreas mais críticas de Porto Príncipe. O melhor desempenho da 

polícia haitiana também foi percebido nas áreas que não contavam mais com a 

presença de militares, apesar da ação de tropas ainda ser necessária em locais mais 

sensíveis e sujeitos a manifestações violentas (UN, 2013e, p. 3). Assim, os 

componentes militar e policial da MINUSTAH ainda se mantiveram presentes, 

executando patrulhamentos em campos de deslocados, operações de cerco e de 

busca em comunidades afetadas por gangues, além de operações de dissuasão e 

apoio, empregando forças de ação rápida em locais remotos (UN, 2014a, p. 6). 
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Em setembro de 2013, 11 oficiais haitianos e 30 técnicos foram formados em 

um curso de engenharia militar de sete meses no Equador. Segundo o Ministro da 

Defesa do Haiti, esses seriam os precursores de um novo corpo de engenheiros 

militares, como parte do plano de ação de restauração das forças armadas 

desenvolvido pelo ministério para o período de 2013 a 2016 (UN, 2013e, p. 3). 

No fim de 2013, a demora no processo eleitoral gerou uma série de 

manifestações políticas no país, que culminaram em um protesto que reuniu 20 mil 

manifestantes nas ruas da capital do país. As manifestações também tinham como 

motivação as precárias condições socioeconômicas, de educação, de infraestrutura e 

de acesso à energia elétrica e à água. Apesar de serem em sua maioria pacíficos, 

grande parte desses movimentos lançavam mão de barricadas para obstruir as vias 

públicas (UN, 2014a, p.3). 

Houve ainda percepção de melhora na situação humanitária do país, com cerca 

de 90% da população de deslocados por ocasião do terremoto de 2010 tendo deixado 

os IDP Camps. Os casos de cólera também sofreram significativa diminuição, embora 

o Haiti ainda fosse o país com a maior incidência de cólera no mundo. A ausência de 

furacões no segundo semestre de 2013 também diminuiu a insegurança alimentar, 

que ao longo do ano reduziu a população afetada de 1,5 milhões para 600 mil pessoas 

(UN, 2014a). 

Cumprindo as determinações do CSNU, o efetivo da MINUTAH foi sofrendo 

gradativa redução. Em junho de 2013, um total de 1.070 militares deixou o país, 

incluindo o BRABAT 2. Em seus relatórios de 2014, o SG sugeriu redução ainda maior 

do efetivo, além de propor cinco linhas de ação para a transição da Missão em 2016 

(UN, 2014a). 

Em 2014, observou-se um aumento no índice de homicídios, atribuído a 

disputas por território entre gangues locais nos arredores de Porto Príncipe (UN, 

2014b, p. 3). Dessa forma, o componente militar executou mais de 80% de seus 

patrulhamentos sem a PNH, devido à falta de capacidade e equipamento local. Foram 

conduzidas operações nas áreas mais sensíveis de Porto Príncipe, com a realização 

de patrulhas e bloqueios de vias com a intenção de manter a segurança, coletar 

informações e dissuadir a atividade das gangues. O componente militar ainda realizou 

operações de projeção de poder, empregando forças de ação rápida em áreas 
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remotas, a fim de demonstrar a capacidade da Missão de pronta-resposta e de reforço 

às forças nacionais (UN, 2014b, p. 6). 

Observou-se também aumento no número de manifestações, motivadas pelas 

condições de vida da população. O nível de violência era variado, envolvendo uso de 

barricadas, destruição de propriedade, lançamento de pedras e até mesmo ataque e 

disparos contra policiais. Nesse aspecto, houve percepção de melhora na capacidade 

de controle de distúrbios da polícia local, que esteve presente com unidades 

especializadas em metade das manifestações. Mesmo assim, a polícia solicitou o 

apoio do componente militar, como segunda linha de resposta, em um terço dos 

eventos, em especial em locais fora da região metropolitana de Porto Príncipe (UN, 

2014b, p.4). Houve ainda diminuição da necessidade dos militares em apoio à PNH 

após a manifestações, na realização de patrulhamentos, remoção de obstáculos e 

controle de danos (UN, 2014b, p. 3). 

A redução de efetivos militares continuou, com a saída do componente 

marítimo uruguaio, da companhia de engenharia da Indonésia, dos batalhões de 

infantaria do Nepal e da Jordânia e a fusão de dois batalhões Uruguaios em uma 

unidade menor (UN, 2014b, p. 11). Em agosto de 2014, após enviar uma missão de 

avaliação ao Haiti, o SG propôs a redução da força militar para apenas dois batalhões 

e unidades de apoio, até junho de 2015, de acordo com a situação de segurança no 

país. A proposta do SG também contemplava, após as eleições presidenciais de 2015, 

uma posterior redução, diminuindo o efetivo militar para somente um batalhão (UN, 

2014b). Dessa forma o componente militar só seria empregado caso a situação 

ultrapassasse a capacidade da polícia nacional apoiada pelo componente policial. 

Ao final de 2014, o processo eleitoral foi interrompido mais uma vez por 

desavenças políticas entre o presidente e o parlamento, principalmente acerca da 

formação do Conselho Eleitoral. A situação foi contornada no início de 2015, com a 

substituição de boa parte dos integrantes do executivo e de nova formação do 

Conselho, que enfim agendaram eleições gerais para julho e outubro de 2015 e janeiro 

de 2016 (UN, 2015c). O período eleitoral foi relativamente calmo, apesar de um 

pequeno aumento na violência ao final, com a ocorrência de alguns assassinatos de 

motivação política (UN, 2015d, p. 3). 

Em 2015, houve uma diminuição no número de homicídios, que em sua maioria 

ainda eram consequência do conflito de gangues em Porto Príncipe. Já o número de 
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manifestações violentas aumentou, embora fossem, em sua maioria, pequenos 

movimentos, com menos de mil pessoas (UN, 2015d).  

No mesmo ano, a PNH aumentou sua capacidade, incorporando uma Brigada 

de Operações e Intervenção, com 225 policiais, que em sua primeira ação 

desarticulou sozinha uma gangue na comunidade de La Saline; e incorporando 250 

policiais às dez unidades de controle de distúrbios departamentais. Com isso, a 

solicitação de apoio dos componentes militar e policial diminuiu, embora ainda 

acontecesse (UN, 2015d, p.5). 

O componente militar manteve sua atuação em operações especiais para a 

redução da criminalidade, sendo algumas em conjunto com a PNH. A partir de 1 de 

julho de 2015, os militares passaram a adotar uma nova postura, que previa o 

emprego como força de ação rápida em condições de atuar em todo o país (UN, 

2015d, p. 5). A redução de efetivos prosseguiu, chegando o número de militares 

desdobrados a 2.370 (UN, 2015d, p. 12). 

A situação humanitária, por sua vez, teve significativa deterioração, com a seca 

provocada pelo El Niño e o aumento no número de casos de cólera, que provocou 

uma resposta conjunta da ONU e do governo para combater a doença (UN, 2015d, 

p.10). Outro fator agravante foi o retorno de haitianos que viviam na República 

Dominicana, deportados ou de forma voluntária (UN, 2015d, p.10). Em contrapartida, 

a quantidade de deslocados e de campos de deslocados continuou a diminuir, 

passando a níveis 97% menores que imediatamente após o terremoto de 2010 (UN, 

2015d, p. 10).  

Apesar de um pequeno atraso, o primeiro turno das eleições legislativas 

ocorreu em 9 de agosto de 2015 e, em 25 de outubro, ocorreram o segundo turno das 

legislativas, o primeiro turno presidencial e um único turno municipal (UN, 2016b, p.1). 

No pleito presidencial, o candidato Jovenal Moïse, do partido do então presidente 

Martelly, alcançou o maior número de votos, seguido do novamente candidato Jude 

Célestin. No entanto, denúncias de fraude no segundo período eleitoral fizeram com 

que o presidente estabelecesse uma comissão de avaliação para rever o processo. O 

relatório da comissão apontou que as eleições de 25 de outubro possuíam 

irregularidades que beneficiavam diversos candidatos (UN, 2016b, p.2). Dessa 

maneira, o processo eleitoral foi mais uma vez interrompido e, com o fim do mandato 

do presidente Martelly em fevereiro de 2016, após um acordo, um presidente 
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provisório foi eleito indiretamente, até que um novo Conselho Eleitoral fosse formado 

e novas eleições fossem realizadas (UN, 2016b, p. 3). 

A crise influenciou a situação de segurança, observando-se um pico de 

violência por ocasião da assinatura do acordo que tirava Martelly do poder. Dos 

incidentes, destacam-se um desfile de elementos armados ligados a ex-militares, 

culminado com a morte de um deles após confronto com manifestantes; diversos 

ataques à principal área comercial de Porto Príncipe, a uma delegacia em Arcahaie e 

a um ônibus e a dois bancos em Cabaret; confrontos de gangues rivais em Cité Soleil; 

e manifestações violentas em resposta à sessão que elegeu o presidente interino (UN, 

2016b). Nesse contexto, as forças militares da MINUSTAH foram realocadas para a 

capital de maneira a prover capacidade de dissuasão às ações da polícia haitiana. 

Foram executadas também operações em Cité Soleil e o emprego de 18 forças de 

ação rápida valor pelotão em 14 locais, por sete departamentos, com o auxílio dos 

meios de aviação (UN, 2016b). 

Um novo Conselho Provisório Eleitoral foi formado e agendou novas eleições 

presidenciais para 16 de outubro de 2016 e eleições para o senado em 8 de janeiro 

de 2017, com o novo presidente tomando posse em 7 de fevereiro de 2017 (UN, 

2016c, p. 2). Tiveram início, então, os planejamentos de segurança da PNH em 

conjunto com os componentes militar e policial da MINUSTAH (UN, 2016c, p. 3). 

A situação de segurança, no geral, era de relativa calma, com menor atividade 

de gangues. A situação socioeconômica e a incerteza política fizeram com que 

aumentassem o número de protestos e greves, que em um quarto das vezes eram 

violentos (UN, 2016c, p. 4). Em Porto Príncipe, a PNH organizou diversas operações 

de combate ao crime e gerenciaram bem as manifestações, alcançando bons 

resultados sem o apoio da MINUSTAH. Ainda assim, incidentes isolados em Les 

Cayes, no sul, e em Borgne, no norte, fizeram com que a MINUSTAH empregasse 

suas tropas de ação rápida em apoio à PNH. (UN, 2016c, p. 5). 

Com os preparativos para a reconfiguração da presença da ONU no Haiti, o 

componente militar da MINUSTAH adotou um novo Conceito das Operações, baseado 

em três sedes: Porto Príncipe, Cap Haitien e Morne Cassé. Ao mesmo tempo, 

manteve a presença em cinco departamentos e a capacidade de pronta resposta e de 

desdobramento de forças de reação por todo o país, seja por terra ou pelo ar, em 

coordenação com a UNPOL e a PNH (UN, 2016c, p. 12). 
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Os preparativos para as eleições presidenciais foram interrompidos quando o 

furacão Matthew atingiu o Haiti no início de outubro de 2016, deixando 546 mortos e 

mais de 175 mil desabrigados. Acredita-se que o desastre tenha afetado mais de 2 

milhões de pessoas em todo o país. O Conselho Eleitoral Provisório, 

consequentemente, adiou as eleições para 20 de novembro de 2016, com o segundo 

turno marcado para 29 de janeiro de 2017 (UN, 2017c, p. 1). As eleições ocorreram 

de forma pacífica e os resultados confirmaram a vitória de Jovenal Moïse, que assumiu 

o executivo em 7 de fevereiro de 2017 (UN, 2017c, p. 1). 

A situação de segurança do país foi perturbada em janeiro de 2017, quando um 

líder local do departamento de Grand-Anse, Guy Phillipe, foi preso sob acusação de 

tráfico de drogas, gerando protestos violentos (UN, 2017c, p.4). Os comboios 

humanitários de resposta ao furacão foram suspensos e o componente militar 

deslocou meios para a região, inclusive da BRAENGCOY, que atuou na desobstrução 

de vias. 

De 6 a 11 de fevereiro de 2017, uma missão de avaliação estratégica 

multidisciplinar foi desdobrada, sob o comando do Subsecretário-Geral para 

Operações de Paz, para avaliar a situação do país e fazer recomendações sobre o 

papel e presença futura da ONU no Haiti. Como resultado, a missão avaliou que 

muitos sucessos foram alcançados desde 2004, em especial na estabilização da 

segurança e no fortalecimento da polícia nacional (UN, 2017c, p. 11). 

Assim, seguindo as recomendações do relatório do Secretário-Geral de 16 de 

março de 2017, o Conselho de Segurança da ONU, por meio da Resolução 2350, de 

13 de abril de 2017, decidiu pela gradual diminuição do componente militar da 

MINUSTAH, durante o período final de seis meses, até a completa retirada do Haiti 

em 15 de outubro de 2017 (UN, 2017d, p.3). A Resolução 2350/2017, do Conselho de 

Segurança, marca, dessa forma, o início do período de Conclusão do Mandato. 

 

3.5.2.3.2 Conclusão do Mandato (13 de abril a 1 de setembro de 2017) 

 

 Um mês antes da Resolução do CSNU, com base no relatório do Secretário-

Geral e de maneira a se antecipar à possível decisão do Conselho de Segurança, o 

Force Commander da MINUSTAH emitiu uma Ordem de Alerta às unidades do 

componente militar, a fim de garantir o devido retorno das tropas e dos equipamentos 
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a seus países de origem. Assim, determinou que todos os contingentes realizassem 

o planejamento e atividades preparatórias, incluindo medidas administrativas, 

coordenações logísticas, pedidos de material, etc, até a data prevista para o Cessar 

das Operações, em 1 de setembro de 2017 (UN, 2017e, p. 2). 

 Após o Cessar das Operações, os contingentes continuariam responsáveis 

pela segurança de suas bases até a reversão de 90% de seu efetivo, fração chamada 

de Main Body. Após essa primeira repatriação, ocorrida em até duas semanas após o 

Cessar das Operações, os 10% restantes do efetivo, chamado de Rear Party, 

continuariam os trabalhos de desmobilização até o embarque do material e entrega 

das áreas para o componente civil (UN, 2017e, p. 2). 

O FC estabeleceu diferentes datas de Cessar das Operações para cada 

contingente. Dessa forma, seriam desmobilizados primeiramente os contingentes do 

Batalhão de Infantaria Chileno (CHIBAT), da Aviação do Chile (CHIAVN), do Batalhão 

de Infantaria do Uruguai e do Peru (URUPERBAT) e da Companhia de Polícia Militar 

da Guatemala (GUAMPCOY)18. A última desmobilização, em 1 de setembro de 2017, 

compreenderia a Companhia de Engenharia do Paraguai (PARENGCOY), a 

Companhia de Comando das Filipinas (PHILCOY), o Hospital Argentino (ARGHOSP), 

a Aviação do Bangladesh (BANAIR), o BRABAT, o Comando da Força e a 

BRAENGCOY (UN, 2017e, p. 2). 

 

3.5.2.3.3 Liquidação (1 de setembro a 15 de outubro de 2017) 

 

Conforme previsto pelo FC, o Cessar das Operações ocorreu em 1 de setembro 

de 2017. No entanto, a notícia de que o furacão Irma passaria pelo norte do país fez 

com que o Secretariado das Nações Unidas autorizasse a extensão das operações 

humanitárias, a fim de minimizar os possíveis impactos sobre a população local 

(BRASIL, 2017e) 

O componente militar, então, pré-posicionou tropas na rota do furacão, em 

especial de engenharia. Com passagem do furacão sem muitos danos, a MINUSTAH 

estabeleceu nova data de Cessar das Operações, em 17 de setembro de 2017 

(BRASIL, 2017e). 

 
18 Companhia composta por militares que executavam atividades similares às da Polícia do Exército no 
Brasil. 
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A retirada das tropas continuou até 15 de outubro de 2017, quando a 

MINUSTAH foi encerrada e deu lugar à Missão das Nações Unidas para o Apoio à 

Justiça no Haiti (MINUJUSTH), somente com policiais e civis, que tinha como mandato 

apoiar o Governo do Haiti no fortalecimento das instituições do Estado de Direito no 

Haiti; apoiar e desenvolver ainda mais a Polícia Nacional Haitiana; e se engajar no 

monitoramento, relatoria e análise dos direitos humanos. 

 

3.6 A PARTICIPAÇÃO DA BRAENGCOY AO LONGO DA MINUSTAH 

 

Por ocasião do desdobramento do 1º e do 2º CONTBRAS, a única tropa de 

Engenharia brasileira presente no Haiti era o Pelotão de Engenharia da Base 

Administrativa da Brigada (Ba Adm Bda), com o efetivo de 38 militares (FARIAS, 2017, 

p. 66). Era composto do Cmt, Turma de Comando (Tu Cmdo), um Grupo de 

Instalações (Gp Inst), um Grupo de Equipamentos (Gp Eqp), dois Grupos de 

Engenharia (Gp Eng) e um Grupo de Suprimento de Água (Gp Sup A): 

 

 

Organograma 7 - Organização do Pel E/Ba Adm Bda Haiti 
Fonte: o autor. 

 

No 1º e no 2º CONTBRAS, o Pel E ocupou a área Bravo da Universidade de 

Tabarre (BRASIL, 2005a, p. 67). Segundo o Relatório Final do 2º Contg da Bda Haiti 

(2005), o Pel E tinha as seguintes possibilidades e limitações: 

 
a) Possibilidades: 
 Realizar reconhecimentos de engenharia; 

Cmt

Tu Cmdo Gp Inst Gp Eqp Gp Eng Gp Sup A
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 Executar trabalhos de terraplenagem e manutenir equipamentos de 
engenharia até 3º escalão; 

 Montar, operar e manutenir meios de transposição de curso d’água de 
assalto; 

 Cumprir missões subaquáticas variadas e manutenir equipamento de 
mergulho autônomo; 

 Executar trabalhos de Organização do Terreno, especialmente de 
proteção local e destruições; 

 Realizar serviços de manutenção, reparo, reforma e construção de 
instalações; 

 Prestar assistência técnica de engenharia; 
 Montar, operar e manutenir Pontos de Suprimento de Água. 

 
b) Limitações: 
 Capacidade de manutenção de estradas e trabalhos de terraplenagem 

de grande vulto limitada pela pouca quantidade e falta de alguns 
equipamentos de engenharia; 

 Meios de transposição de curso d’água e navegação restritos à botes de 
assalto e com capacidade para somente uma fração valor pelotão por 
vaga; 

 Missões subaquáticas restritas a mergulho autônomo, sem meios 
próprios para recargas de cilindros de ar; 

 Trabalhos de Organização do Terreno limitados a um GE (Grupo de 
Engenharia); 

 Trabalhos de instalações limitados a um Gp Instl; 
 Equipamento de tratamento d’água convencional, restrito a filtragem e 

esterilização da água; com limitação por efetivo para operar somente até 
dois pontos (BRASIL, 2005a, p. 100) 

 

Ainda assim, de acordo com General de Divisão André Luís Novaes Miranda 

(2017), Comandante do 3º Contg do BRABAT, o Pel E: 

 

Como apoio ao combate, desobstruiu inúmeras vias, fechando fossos 
e removendo carcaças e barricadas, muitas vezes sob fogo das forças 
adversas. Também fortificou muitas posições, como os pontos fortes, guaritas 
de bases de combate e postos de observação, e interditou ruas por meio de 
lançamento de obstáculos diversos. Durante as inúmeras operações, 
também atuou em ACISO, removendo lixo e entulho das ruas, conquistando 
o apoio da população. Como instrumento do apoio logístico, realizou diversas 
obras nas bases, auxiliou na purificação de água, operou, inicialmente, a 
lavanderia, carregou e descarregou aeronaves e contêineres, melhorou as 
condições de diversas vias, além de uma gama enorme de pequenas outras 
obras e instalações (MIRANDA, 2017, p. 55). 

 

A necessidade de uma companhia de engenharia no Haiti foi ressaltada pelo 

Secretário Geral em seu relatório de novembro de 2004: 

 

A MINUSTAH ainda recomenda que, nesse estágio de 
desdobramento, uma companhia de engenharia seja adicionada ao 
componente militar. A companhia de engenharia teria a tarefa de reparar, em 
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particular, estradas e pontes que são usadas pelo pessoal da MINUSTAH 
durante a implementação de seus mandatos. Ao mesmo tempo, a população 
em geral iria se beneficiar da melhoria da infraestrutura no país. Essa 
solicitação poderia também ser acomodada dentro do efetivo autorizado do 
componente militar da MINUSTAH através do adiamento do desdobramento 
de um determinado número de soldados de infantaria ou de sua substituição 
por uma companhia de engenharia por um período maior, se julgado como 
necessidade operacional (UN, 2004e, p.11). 

 

Essa necessidade refletiu o desdobramento da Companhia de Engenharia de 

Construção Horizontal do Chile e Equador (CHIECUENGCOY), a partir de outubro de 

2004. A companhia, cujo efetivo era composto por militares desses dois países, tinha 

a seguinte configuração (ver Organograma 8): 

 

 
Organograma 8 - Estrutura da CHIECUENGCOY (2004) 
Fonte: Transmissão Fax da Missão Permanente do Chile junto às Nações Unidas (CHILE, 2004) 

 

Na opinião do Cmt da BRAENGCOY/1, mesmo possuindo duas seções de 

execução de trabalhos horizontais, a CHIECUENGCOY possuía a mesma capacidade 

de trabalho que a BRAENGCOY, que, quando foi desdobrada, possuía somente um 

Pelotão de Engenharia e Apoio (Pel E Ap). Além disso, diferentemente da 

BRAENGCOY, a CHIECUENGCOY não dispunha de tropa para a realização de 

tarefas verticais. Em relação ao nível de adestramento, os militares se comparavam 

aos brasileiros (BRASIL, 2005b, p. 19). A CHIECUENGCOY por diversas vezes 

apoiou o Pel E nas operações realizadas pela Bda Haiti, principalmente com o apoio 

de caminhões basculantes, escavadeira, retroescavadeira, carregadeira sobre rodas 

e trator multiuso (BRASIL, 2005a, p. 100). 

A participação da BRAENGCOY na MINUSTAH se deu a partir de 10 de junho 

de 2005, com o efetivo inicial de 150 militares. Nesse período, houve a desativação 

da Brigada Haiti e o CONTBRAS passou a contar com um Btl Inf F Paz, um 

Cmt

Pelotão de 
Cmdo e Logística

Seção de 
Equipamentos 

A/B

Seção de 
Equipamentos C

Seção de 
Pavimentação
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Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais (Gpt Op FN) e a Cia E F Paz. Segundo o 

Coronel Marcos Venicio Mendonça (2017), da Divisão de Missão de Paz do Comando 

de Operações Terrestres, “foi nesse momento que a MINUSTAH passou a enfrentar 

as gangues locais”. 

Segundo o documento de Necessidades da Força da BRAENGCOY, a Cia 

seria uma Companhia de Engenharia Vertical, configurando um meio da Missão 

responsável por prover apoio de construção, desde o trabalho em áreas ainda não 

construídas à renovação de infraestrutura existente; e apoio à proteção, como a 

fortificação de campanha para contingentes nas áreas de responsabilidade da Missão 

(BRASIL, 2005b). Como previsto pela doutrina, a Cia estaria sob controle operacional 

do Force Commander e teria seu emprego planejado pelo Serviço de Apoio Integrado 

de acordo com as prioridades militares e em coordenação com a célula logística do 

Comando da Força. Como tarefas a serem cumpridas, o documento elencava as 

seguintes: 

 

Construção Vertical (tarefas principais): 
- Apoiar os elementos de engenharia da Missão na construção da base do 
setor logístico; 
- Auxiliar os Contingentes com a preparação dos locais das bases de 
aquartelamento; 
- Renovação/recuperação de edificações e infraestruturas existentes. 
 
Proteção (tarefa principal): 
- Auxiliar os contingentes em fortificação de campanha e abrigos. 
 
Construção horizontal (tarefas secundárias): 
- Construção, manutenção e melhoria de Estradas Principais de Suprimento 
(EPS); 
- Reparo e manutenção de aeródromos (pistas com e sem pavimentação); 
- Construção, manutenção e reparo de heliportos; 
- Construção de instalações de infraestrutura, inclusive subterrâneas; 
- Reparo e manutenção de pontes; 
- Transposição de pequenas brechas (bueiros, pontes, etc.) (BRASIL, 2007a, 
p. 5) 

 

A BRAENGCOY/1 (10 de junho a 5 de dezembro de 2005) instalou-se 

inicialmente na Base Alfa, em local anteriormente atribuído ao BRABAT, no interior do 

prédio construído para servir como instalação de uma universidade de medicina 

(BRASIL, 2005b, p.8). Segundo o Relatório Final de Missão do 1º Contg, o papel 

principal da BRAENGCOY era de prestar apoio à implantação da logística da 

MINUSTAH e à instalação e ao aumento do bem-estar das tropas, conforme os 
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requisitos apresentados pelo DPO em fax de 11 de fevereiro de 2005. Ainda, os 

recursos alocados pela MINUSTAH não eram voltados para trabalhos de ações 

humanitárias, tendo vista o foco na segurança e na realização de eleições (BRASIL, 

2005b, p.16). Mesmo assim, alguns trabalhos realizados em proveito das tropas 

resultavam em benefício para a população (BRASIL, 2005b, p. 21). 

Com a chegada da BRAENGCOY, a CHIECUENGCOY, vocacionada para 

trabalhos horizontais, concentrou a maioria de seus meios no norte do Haiti. Assim, a 

maioria dos trabalhos na região de Porto Príncipe ficou a cargo da Cia Eng brasileira 

(BRASIL, 2005b, p. 17). A impressão do primeiro Cmt da BRAENGCOY era que, para 

a MINUSTAH, a Cia Eng era uma OM prestadora de serviços logísticos (BRASIL, 

2005b, p. 24). 

Já o 2º Contg (6 de dezembro de 2005 a 06 de junho de 2006) teve sua atuação 

vocacionada para o Ap MCP das tropas, embora atuasse também na área de 

instalações e ficando em condições de atuar no combate a incêndio (BRASIL, 2006a, 

p. 1). Conforme determinação do Force Commander, a BRAENGCOY permaneceu 

com a maioria de seus meios em Porto Príncipe (BRASIL, 2006a, p. 6). Nesse período, 

a Cia Eng brasileira era composta de Cmdo e EM, Pelotão de Comando (Pel Cmdo), 

Pel E Ap e dois Pel E (ver Organograma 9), contando com 72 equipamentos e 60 

viaturas, com grande potencial para trabalhos de natureza horizontal (BRASIL, 2006a, 

p. 7). Por isso, a BRAENGCOY ficou notabilizada por seus trabalhos de asfaltamento 

e perfuração de poços, embora tivesse sido concebida inicialmente para realizar 

trabalhos verticais (BRASIL, 2006a, p. 32). 

 

 

Organograma 9 - Organização da BRAENGCOY/2 
Fonte: o autor. 

Cmdo

Pel Cmdo Pel E Ap 1º Pel E 2º Pel E

EM
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No 3º Contg (6 de junho a 18 de dezembro de 2006), a BRAENGCOY foi 

obrigada a mudar-se para a Base Bravo, onde encontrava-se o BRABAT (BRASIL, 

2006b, p. 11). Em menos de seis meses, a Cia teve que se preparar para mais uma 

mudança de base, dessa vez para a Base Charlie, canalizando grande quantidade de 

equipamentos e de pessoal especializado, em especial de topografia, para a nova 

ocupação. Segundo o relatório do 3º Contg, este fato reduziu a capacidade da Cia 

para outras tarefas (BRASIL, 2006b, p. 26). 

Os três primeiros meses do desdobramento do 4º Contg (15 de dezembro de 

2006 a 15 de junho de 2007) foram marcados pela situação caótica de segurança 

encontrada em Cité Soleil (BRASIL, 2007a, p. 1). Assim, foram executadas diversas 

operações na região de Boston, Bouis Neef, Belecou e Brooklyn, nas quais a 

BRAENGCOY apoiou o Pel E do BRABAT com uma equipe de militares do Pel E Ap, 

viaturas e equipamentos para apoiar a mobilidade das tropas da MINUSTAH (BRASIL, 

2007a, p. 1). 

Mas o principal emprego do 4º Contg se deu na construção do Campo Charlie, 

que abrigaria grande parte do componente militar desdobrado no Haiti até o final da 

Missão. Foram realizados trabalhos de topografia, terraplanagem, drenagem, 

asfaltamento e construção vertical em uma área de 180.000 m² (ver Figura 4), 

iniciados no mês de dezembro de 2006 e durando até o fim do desdobramento 

daquele Contg (BRASIL, 2007a, p. 27). 

 

 

Figura 4 - Foto aérea do Campo Charlie em 10 de janeiro e em 10 de junho de 2007 
Fonte: Relatório de Final da Operação do 4º Contingente da Cia E F Paz – Haiti (2007) 
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O 4º Contg também realizou diversas outras missões designadas pela Seção 

de Engenharia Militar da Força (Force Engineer Military Section - FE Mil) da 

MINUSTAH, responsável por filtrar e distribuir, entre a BRAENGCOY e a 

CHIECUENGCOY, os diversos trabalhos de Engenharia solicitados por militares e 

civis da MINUSTAH. Os serviços eram designados através das Ordens de Trabalho 

Interno (Internal Work Orders – IWO), sendo 73 distribuídas para o 4º Contg. Nos 

meses finais de desdobramento do 4º Contg, a CHIECUENGCOY rearticulou seus 

meios por ordem do FC, retornando com boa parte de seus meios para Porto Príncipe 

(BRASIL, 2007a, p. 53). 

O 5º Contg da BRAENGCOY foi desdobrado no Haiti de 14 de junho a 6 de 

dezembro de 2007, prosseguindo nos trabalhos de estabelecimento do Campo 

Charlie, como o asfaltamento das vias internas. Neste período Cia realizou diversos 

trabalhos em prol da população haitiana, destacando-se os trabalhos de 

terraplenagem (BRASIL, 2019b). 

O 6º Contg (6 de dezembro de 2007 a 5 de junho de 2008), já com a base 

estabelecida, cumpriu diversas missões na área de Porto Príncipe, principalmente de 

terraplenagem, perfuração de poços e asfaltamento. Nesse contingente também foi 

iniciado o patrulhamento do Lago Azuei, em apoio ao Batalhão de Infantaria da 

Jordância I (JORBAT I), na região de Malpasse, fronteira com a República 

Dominicana, a fim de coibir os delitos transfronteiriços que costumavam acontecer 

naquele local (BRASIL, 2008a, p. 63). A Cia recebeu, ainda, uma equipagem de ponte 

(Pnt) Compact 200 da Seção de Engenharia Civil da MINUSTAH (BRASIL, 2008a, p. 

68). O patrulhamento do Lago Azuei continuou no 7º Contg (6 de junho a 4 de 

dezembro de 2008), passando a ter diretrizes de abordagem específicas por ocasião 

da revisão das Regras de Engajamento de 4 de março de 2008 (BRASIL, 2008b, p. 

9). 

O 7º Contg teve como conduta a união dos dois Pel E existentes em um só 

pelotão, com dois oficiais (comandante e subcomandante). Essa medida teve como 

objetivo flexibilizar o emprego da fração nos períodos de dispensa obrigatória, a fim 

de não haver solução de continuidade (BRASIL, 2008b, p. 112). 

No 7º Contg, o emprego da Cia foi essencialmente técnico, com exigência de 

qualidade no apoio prestado à Missão pelos órgãos civis da MINUSTAH. Assim, a 

segurança de pessoal e material foi garantida pelas unidades de manobra que 
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continham o local de trabalho da Cia dentro de sua área de responsabilidade (BRASIL, 

2008b, p. 112). A Cia também teve sua capacidade testada no apoio às vítimas do 

furacão Ike e Hanna, principalmente na cidade de Gonaives (BRASIL, 2008b, p. 107). 

Após a pacificação das principais áreas, fruto das intensas operações de 

combate realizadas até 2008 (GOULART, 2017, p. 29), a BRAENGCOY teve seu 

efetivo aumentado para 250 militares no 8º Contg (6 de dezembro de 2008 a 9 de julho 

de 2009). No entanto, embora o aumento do efetivo ensejasse a criação do 3º Pel E, 

este Pel foi suprimido e seu efetivo redistribuído nos demais Pel E (ver Organograma 

10) (BRASIL, 2009, p. 115). 

 

 

Organograma 10 - Organização da BRAENGCOY/8 
Fonte: o autor. 

 

Apesar do aumento de capacidade em pessoal, do qual 40% já tinham 

experiência no Haiti, a quantidade de viaturas e equipamentos só foi ocorrer em 29 de 

maio de 2009, após a chegada de navio da Marinha do Brasil (BRASIL, 2009, p. 113). 

A partir daí, a Engenharia passou a atuar de forma mais marcante na melhoria da 

infraestrutura nacional, atuando na “reforma e construção de ruas e estradas; 

perfuração de poços artesianos; construção de instalações; e preparo de pontos de 

ancoragem em inúmeros portos da costa haitiana” (VIEIRA NETO, 2017, p. 19). 

O 8º Contg teve como destaque os trabalhos de montagem de uma Pnt Bailey 

em San Rafael; a construção de uma rampa marítima em Jacmel; a perfuração de 

poços para a MINUSTAH; e o apoio à segurança e transporte de material para as 

eleições. Nesse período, a Cia também realizou diversas obras internas, necessárias 

devido ao aumento do efetivo. 

Cmdo

Pel Cmdo Pel E Ap 1º Pel E 2º Pel E 3º Pel E
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O 9º Contg (10 de julho de 2009 a 05 de fevereiro de 2010) continuou os 

trabalhos dos contingentes anteriores, em especial melhorando as instalações da 

Missão e apoiando as diversas tropas desdobradas. Entretanto, um grande desafio 

iria colocar à prova a capacidade da Cia. 

Em 2010, o Haiti sofreu um terremoto de 7 graus na escala Richter, que 

devastou o país, deixando mais de 200 mil mortos. Segundo o Gen Floriano Peixoto, 

Force Commander da MINUSTAH à época, foi nesse momento que: 

 

A Companhia de Engenharia de Força de Paz foi engajada além dos 
limites doutrinários de emprego e assim se manteve, mesmo decorrido tempo 
considerável após o abalo sísmico, pois seus efeitos ainda subsistiam.Torna-
se, pois, uma tarefa bastante difícil, enumerar os trabalhos executados pelos 
engenheiros, mas nada do que era feito em socorro às vítimas e à 
minimização dos efeitos do terremoto ocorria sem a participação deles. 
Entretanto, pelo impacto nas providências imediatas, algumas tarefas devem 
ser exemplificadas, não somente pelo caráter de urgência que demandavam, 
mas até por questões de saúde pública, como a retirada de corpos das ruas 
e dos escombros e o preparo de locais para sepultamento coletivo, mediante 
orientação da Cruz Vermelha Internacional (VIEIRA NETO, 2017, p. 21). 

 

A partir daí, os esforços da Missão passaram a ser voltados para a reconstrução 

do país, com significativa participação da Engenharia. 

Na transição do 9º para o 10º Contg houve a mudança da denominação do 

número que identificava o Contg, a fim de padronizar a numeração do CONTBRAS 

como um todo. Com isso, o Contg desdobrado de 5 de fevereiro a 12 de agosto de 

2010 passou a ser denominado como 12º Contg (BRASIL, 2010b, p. 6). 

Apesar do 12º Contg ter mantido a sua organização com os três Pel E 

constituídos, as frações quase nunca atuaram completas, sendo empregadas equipes 

de trabalho formadas de acordo com a missão a ser cumprida, muitas vezes 

compostas por integrantes de diferentes pelotões (BRASIL, 2010b, p. 104). 

Com a mudança do foco do mandato da Missão para o controle das fronteiras 

e o restabelecimento da infraestrutura do Haiti, o 12º Contg teve seus trabalhos 

direcionados para a remoção de escombros e construção verticial, tanto em apoio ao 

componente militar quanto ao civil da Missão (BRASIL, 2010b, p. 123). Destacam-se 

ainda os trabalhos de reconstrução do Forte Nacional, a preparação de campos de 

deslocados e o asfaltamento e recuperação de vias (BRASIL, 2019b). 

A construção vertical foi um dos marcos do 13º Contg (12 de agosto de 2010 a 

15 de fevereiro de 2011), que realizou diversas obras em proveito dos componentes 
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civil e militar. Devido ao grande número de missões dessa natureza, a Cia lançou mão 

da contratação de mão de obra civil (BRASIL, 2011a, p. 19). Foram ainda realizadas 

atividades em resposta à epidemia de cólera que atingiu gravemente o Haiti em 2010, 

como desembarque e transporte de material de saúde e instruções de 

descontaminação e higienização para os públicos interno e externo (BRASIL, 2019b).  

No 14º Contg (15 de fevereiro a 29 de agosto de 2011) destacaram-se os 

trabalhou de prevenção e mitigação a desastres naturais e enchentes, asfaltamento e 

melhoramento de estradas. Neste Contg, também ocorreu a substituição de parte da 

troca de parte da frota de equipamentos e viaturas, através do Navio de Desembarque 

de Carros de Combate da Marinha do Brasil “Almirante Sabóia” (BRASIL, 2019b). 

Ressalta-se ainda a Operação Fênix, operação conjunta com a Polícia da ONU 

(UNPOL) e a PNH, em que a BRAENGCOY proveu o apoio à mobilidade das tropas 

e realizou atividades em proveito da população local (BRASIL, 2019b). 

 No período de desdobramento do 15º Contg (29 de agosto 2011 a 20 de abril 

de 2012), foi emitida uma diretriz do Force Commander de Modificação da Postura de 

Proteção da Força do Componente Militar, que tinha a intenção de fazer com que as 

tropas apresentassem uma postura menos intimidativa para a população local, sem 

perder a segurança. Esse documento estabelecia quatro níveis de proteção da força, 

que variavam de acordo com a situação de segurança do ambiente operacional 

(BRASIL, 2012c, p. 1). Foi também concluído o documento de atualização do MOU, 

que implicou em repatriação de alguns e desdobramento de outros novos 

equipamentos através do Navio de Apoio Logístico ao Contingente Brasileiro 

(BRASIL, 2012c, p. 2). Ademais, o novo MOU previa que a BRAENGCOY tivesse a 

capacidade de desdobrar até dois pelotões em outros departamentos além do Oeste, 

onde localizava-se a capital Porto Príncipe (BRASIL, 2012c, p. 45). 

Para o 15º Contg, a organização prevista da Cia Eng teve significativa 

modificação. A BRAENGCOY passava a ser organizada em Cmdo, EM, Pel Cmdo, 

Pel E Ap, Pelotão de Construção Horizontal (Pel Cnst Hoz) e dois Pelotões de 

Construção Vertical (Pel Cnst Vtc) (ver Organograma 11) (BRASIL, 2012c, p. 3). 
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Organograma 11 - Organização prevista para a BRAENGCOY/15 
Fonte: o autor. 

 

Entretanto, a fim de melhorar o controle da mão de obra especializada, todos 

os motoristas e operadores da Cia foram reunidos no Pel E Ap e todos os outros 

demais militares dos Pelotões de Construção (Pel Cnst) reunidos em uma só fração, 

à qual se deu o nome de Destacamento de Engenharia de Construção (Dst E Cnst), 

sob o comando de um capitão aperfeiçoado e dividido em dois Pelotões de Engenharia 

de Construção (Pel E Cnst) (ver Organograma 12). Assim, para cada missão era 

montada uma equipe de trabalho específica, dimensionada a partir da tarefa a ser 

realizada, a especialidade técnica exigida, as viaturas e equipamentos necessários e 

a situação de segurança do local, sendo composta de elementos dos Pel Cmdo, Pel 

E Ap e Dst E Cnst (BRASIL, 2012c, p. 7). 

 

 

Organograma 12 - Organização empregada na BRAENGCOY/15 
Fonte: o autor. 
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Nesse período, destacaram-se trabalhos de construção vertical, principalmente 

em proveito da população; terraplenagem e preparação do terreno, em especial para 

o estabelecimento de hospitais comunitários e nas ruas da capital; limpeza de vias e 

vala, como mitigação do efeito de enchentes; asfaltamento de bases e tapa-buraco 

nas ruas de Porto Príncipe; montagem de pré-fabricados; transporte de equipamentos 

para a MINUSTAH; e mobilização de meios para desastres naturais. 

No 15º Contg foi criada a Seção de Intérpretes, que contava, além de um oficial 

especializado em língua estrangeira, com intérpretes locais contratados pela 

MINUSTAH e pela própria BRAENGCOY (BRASIL, 2012c, p.16). Além disso, um 

engenheiro eletricista do QEM foi desdobrado com a Seção Técnica, uma vez que 

havia a perspectiva da Cia trabalhar na construção de uma usina hidrelétrica em 

Artibonite (BRASIL, 2012c, p. 45). 

No 16º Contg (20 de abril a 3 de dezembro de 2012), em alinhamento ao novo 

foco da Missão de intensificação do patrulhamento de fronteiras, foi aumentada a 

frequência do apoio com botes à patrulha do Lago Azuei, sendo realizado uma vez 

por semana (BRASIL, 2012d, p. 35). A BRAENGCOY manteve sua estrutura baseada 

na reunião dos Pel E sob forma de Dst E Cnst, empregando equipes especializadas. 

Foram realizados diversos trabalhos de pavimentação asfáltica nas ruas de Porto 

Príncipe, construção de pré-fabricados, desobstrução de canais, dentre outros 

serviços em prol da MINUSTAH e da população. A atuação da Cia também foi 

necessária no apoio à resposta às tempestades tropicais Ernesto e Isaac e ao furacão 

Sandy (BRASIL, 2012d, p. 15). 

A transição do 16º Contg para o 17º Contg contou com a permanência de 

alguns elementos em funções chaves, como a de operador de estação de tratamento 

de água (ETA) e de auxiliar de operações, que passaram a ter um rodízio defasado 

dos demais militares. A esse grupo deu-se o nome de Núcleo de Continuidade e 

Acompanhamento (NCA), que visava a manter a memória do contingente anterior e 

permitir a melhor transmissão de práticas e lições aprendidas. 

No 17º Contg (13 de novembro de 2012 a 7 de junho de 2013), houve nova 

reorganização da Cia, com as Usinas de Britagem e de Asfalto, que pertenciam ao 

Dst E Cnst, passando a comando do Pel E Ap. Nesse Contg, destacaram-se os 

trabalhos de terraplenagem e exploração de jazida, muito devido à construção de um 

estande de tiro nas imediações do Campo Charlie, para o treinamento da PNH, e de 
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obras de reparo de estradas no norte e no sul do país. Ressaltam-se ainda os 

trabalhos de asfaltamento da Academia da PNH e da Log Yard19, a construção de pré-

fabricados e a perfuração de dois poços, além do trabalho de manutenção de outros 

poços. Em fevereiro de 2013, foi interrompida a patrulha do lago Azuei em conjunto 

com a Companhia de Infantaria do Peru (PERCOY). A utilização de botes ocorreu em 

outras missões, como a Operação Barracuda, que visava a reconhecer locais de 

votação na ilha de La Gônave. 

Ainda no 17º Contg, foram executadas missões não usuais para a Cia, com o 

apoio de caminhões tanques de água (CTA) em dois incêndios na capital e a remoção 

da aeronave KC-137 da pista do aeroporto de Porto Príncipe, que perdera seu trem 

de pouso no momento em que decolava para realizar o primeiro rodízio do 

CONTBRAS/17. A operação de remoção, que durou cerca de 32 horas, contou com o 

apoio da CHIECUENGCOY (BRASIL, 2013c, p. 14.). 

O 18º Contg desdobrou-se no Haiti de 6 de junho a 5 de dezembro de 2013. 

Seguiram-se os trabalhos de terraplenagem em diversas cidades, missões de 

pavimentação na rodovia Nr 8 e em instalações da PNH, montagem de pré-fabricados 

e reforma de instalações. Mas a principal obra desse Contg foi a reconstrução e 

reforma do mercado Madame Bernard, em Île-a-Vache, uma ilha ao sul do Haiti, 

próxima à cidade de Les Cayes. Nessa operação, foi demandado elevado esforço na 

coordenação das atividades e no apoio logístico para o transporte marítimo de 

materiais e equipamentos (BRASIL, 2013d, p. 15). 

O 19º Contg (5 de dezembro de 2013 a 4 de junho de 2014) teve boa parte de 

seus trabalhos voltados para a população local, com a preparação do terreno e 

instalação de pré-fabricados para hospitais, reforma de uma escola de Jazz, 

ampliação e reforma de escolas e orfanatos, dentre outros. Destaca-se ainda o apoio 

prestado à desmobilização dos Batalhões da Jordânia, do Nepal e do Uruguai e da 

unidade marítima uruguaia, principalmente com a movimentação e transporte de 

cargas, além do retorno do patrulhamento do Lago Azuei, desta vez em apoio às 

operações conjuntas do BRABAT, com a PNH e a UNPOL. 

Após grandes esforços de reconstrução e de estabilização do país, o Conselho 

de Segurança reduziu aos poucos os efetivos da MINUSTAH. Isso se refletiu 

 
19 Pátio logístico onde eram armazenados os materiais a serem distribuídos aos contingentes e demais 
elementos da Missão. 
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inicialmente no 20º Contg (4 de junho a 4 de dezembro de 2014), que passou a contar 

com somente 177 militares. Assim, houve nova organização da Cia (ver Organograma 

13): 

 

 
Organograma 13 - Organização empregada na BRAENGCOY/20 
Fonte: o autor. 

 

A diminuição dos efetivos da MINUSTAH resultou em uma rearticulação das 

unidades no país, gerando vários trabalhos para a BRAENGCOY/20. Assim, a Cia 

atuou no apoio para a realocação do Hospital Argentino (ARGHOSP), na limpeza de 

áreas, perfuração de poços e no asfaltamento de vias em proveito do componente 

militar. A Cia também deu sequência em projetos em proveito das comunidades locais, 

realizando terraplenagem e melhoria de estradas. Nesse Contg, devido à redução do 

efetivo, a equipe EOD da Cia foi suprimida do Quadro de Cargos Previstos (QCP), 

embora mantivesse pessoal e material especializado para esse tipo de trabalho 

(BRASIL, 2014d, p. 15). 

O 21º Contg (4 de dezembro de 2014 a 1 de junho de 2015) manteve o efetivo 

de 177 militares, porém seguiu a separação entre o Pel E Ap e o Pel Csnt Hoz prevista 

(ver Organograma 14) (BRASIL, 2015d, p. 3). 
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Organograma 14 - Organização empregada na BRAENGCOY/21 
Fonte: o autor. 

 

O 21º Contg deu prosseguimento aos trabalhos realizados pelo Contg anterior, 

apoiando a redistribuição das unidades dos componentes militar e policial no território 

haitiano. Houve ainda trabalhos executados em proveito da melhoria da estrutura da 

Polícia Nacional Haitiana e de outras organizações locais. 

No 22º Contg (1 de junho a 4 dezembro de 2015), a BRAENGCOY sofreu nova 

redução de efetivo, passando a ser constituída por 120 militares, porém sem alteração 

em sua organização. A nova composição da Cia foi consequência do Estudo de 

Capacidade Militar do OMA (ver seção 3.1.2, página 46), que, a partir de um novo 

CONOPS, alterou o SUR da Cia. 

Além da continuação dos trabalhos de desmobilização de contingentes e 

recuperação de áreas antes ocupadas por tropas, a BRAENGCOY teve participação 

marcante nas Operações Ecclesia, organizadas por ocasião das eleições 

presidenciais e legislativas. Nesse contexto, foram organizadas e pré-posicionadas 

equipes de desobstrução de vias, que atuaram conforme necessidade. Ainda, a 

redução de efetivos na Base Charlie fez com que a Cia passasse a realizar 

patrulhamentos e a ocupar postos de segurança ostensiva (Static Point) em sistema 

de rodízio com outras unidades ali sediadas. Nesse contingente, em virtude do 

falecimento do Force Commander, General de Divisão José Luiz Jaborandy Júnior, a 

Base Charlie passou a se chamar Base General Jaborandy. 

O 23º Contg (3 de dezembro de 2015 a 23 de junho de 2016), inicialmente 

preparado para atuar na conclusão do tumultuado processo eleitoral haitiano, manteve 
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seu emprego voltado para a repatriação dos contingentes. Além disso, destacaram-

se os trabalhos de reconhecimento em uma ponte Compact 200 colapsada em 

Boucan Carré; a melhoria das instalações da FPU do Paquistão em Port-de-Paix, 

avariada por ação do mar; e a condução de estágios de profissionalização internos e 

de operação de botes para a PNH. 

A partir do 24º Contg (23 de junho a 9 de dezembro de 2016), a BRAENGCOY 

adotou nova configuração, sendo composta por Cmdo e EM, Pel Cmdo, Pelotão de 

Apoio e Pel E (ver Organograma 15). 

 

 
Organograma 15 - Organização da BRAENGCOY/24 
Fonte: o autor. 

 

O emprego mais notável do 24º Contg foi em resposta ao furacão Matthew, cujo 

potencial destrutivo teve graves consequências sobre a já precária condição da 

população do sul do Haiti. O pré-posicionamento de equipes em pontos estratégicos 

por ocasião da passagem do furacão, aliado ao planejamento prévio e à condução de 

exercícios simulados pelo componente militar, facilitaram o acesso dos equipamentos 

de engenharia aos locais afetados em pouco tempo, possibilitando uma rápida 

resposta humanitária ao desastre. 

O 25º Contg (9 de dezembro de 2016 a 2 de junho de 2017), por sua vez, teve 

seu emprego voltado para as atividades de recuperação e devolução de áreas já 

desocupadas por outras unidades, tanto na própria Base General Jaborandy quanto 

no norte do país. A Cia também voltou parte de seu EM para dedicar-se ao 

planejamento de sua própria desmobilização, estabelecendo contatos e estudando 

linhas de ação. 

A partir do 25º Contg, a BRAENGCOY contou com um engenheiro cartógrafo 

do QEM, que teve como missão desenvolver produtos de Geoinformação temática de 
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Engenharia. Com isso, foram produzidos materiais de apoio à desmobilização do 

CHIBAT e cartas de apoio ao BRABAT (BRASIL, 2017d). 

O 26º e último contingente da BRAENGCOY, desdobrado em 2 de junho de 

2017, foi empregado basicamente para finalização dos trabalhos nas bases 

desocupadas pelos contingentes. Assim, foram numerosos os apoios de guindaste 

para a movimentação, carga e transporte de materiais e equipamentos.  

Com o Cessar das Operações em 1 de setembro de 2017, a Cia voltou seus 

esforços para a desmobilização do próprio CONTBRAS. No entanto, a ameaça do 

furacão Irma fez com que a BRAENGCOY voltasse a ser empregada pela Missão, 

destacando frações para locais com possibilidade de interrupção dos eixos de ajuda 

humanitária (BRASIL, 2017e). Após a branda passagem do furacão, a Cia continuou 

os trabalhos de desmobilização, sendo completamente desativada em 15 de outubro 

de 2017. 

Ao longo dos 12 anos em que esteve presente no Haiti, a BRAENGCOY 

demonstrou a excelência da Engenharia militar brasileira, computando, entre outras 

atividades: 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) (MENDONÇA, 2017, p. 63). 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados das pesquisas bibliográficas e 

documentais sobre as capacidades da Engenharia ao longo da MINUSTAH, aliados 

aos resultados das entrevistas e questionários enviados ao universo delimitado 

anteriormente. 

Foram analisados os seguintes documentos: 

 

 48 Relatórios do Secretário Geral da ONU sobre a MINUSTAH, de 2004 a 

2017; 

 22 Resoluções do Conselho de Segurança da ONU sobre o Haiti, de 2004 a 

2017; e 

 23 Relatórios de Final de Missão da BRAENGCOY. 

 

Foram ainda consultadas as Revistas de 14 contingentes, que, apesar do 

conteúdo voltado à divulgação institucional, continham dados que puderam ser 

aproveitados para a pesquisa, dentre outros documentos. 

Do Grupo I da população de interesse desta pesquisa, foram entrevistados 23 

militares, a saber: 

 

 Comandantes do 3º, 6º, 13º, 16º, 19º, 21º, 25º e 26º Contg; 

 Subcomandantes do 1º, 8º, 9º, 18º, 24º e 20º Contg; 

 Oficiais de Operações do 6º, 17º, 18º, 22º, 25º e 26º Contg; e 

 Adjuntos de Operações do 19º, 21º e 25º Contg.  

 

Do Grupo II, responderam ao questionário 59 militares, de todos os Contg, 

exceto o 1º e o 3º. 

Do Grupo III, foram entrevistados os seguintes militares: 
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Posto/Nome Experiência em Op Paz 

General de Brigada (Gen Bda) Américo Paysan 
Valdetaro Filho 

- Cmt Cia E F Paz – Angola, de Ago 1995 a Fev 
1996. 

- Chefe da Assessoria 3 do Departamento de 
Engenharia e Construção (DEC) e coordenador 
do preparo de seis Contg da BRAENGCOY, de 
Fev 2004 a Ago 2008. 

Gen Bda José Ricardo Vendramin Nunes 

- Observador Militar e Oficial de Estado-Maior, 
como Capitão, na UNAVEM III e MONUA, 
Angola, 12 meses, 1997. 

- Chefe da Célula de Treinamento Militar, como 
Coronel, na UNSMIS, Síria, por 3 meses, em 
2012. 

- Comandante do Centro Conjunto de Operações 
de Paz do Brasil, no biênio 2014/2015 

Coronel (Cel) Eng Cléber Machado Arruda 

- Oficial de Pessoal (G1) da BRAENGCOY/12. 

- Assessor Militar do FC MINUSTAH, em 2016 e 
2017. 

Cel Eng André Luiz Vieira Cassiano 
- Oficial de Mobilidade e Contramobilidade da 
MINUSTAH, de Ago 15 a Set 16 

Tenente-Coronel (TC) Celso André Fritzen 
- Cmt Pel E/Ba Adm Bda Haiti, 1º Contg. 

- SCmt BRAENGCOY/24. 

 

4.1 ATIVIDADES E TAREFAS DE ENGENHARIA MAIS EXIGIDAS AO LONGO DA 

MINUSTAH 

 

A fim de facilitar a compreensão, esta análise abordará, dentro de cada fase da 

Missão, os aspectos mais relevantes no cumprimento das atividades de Engenharia.  

 

4.1.1 Fase de Início 

 

Como apresentado anteriormente, a BRAENGCOY ainda não se encontrava 

desdobrada por ocasião da fase de Início da Missão. No entanto, a partir dos 

documentos de solicitação de participação do FGS para a Missão Permanente do 

Brasil junto à ONU; de documentos referentes à Cia Eng já desdobrada inicialmente 

e composta de militares do Chile e do Equador; do Relatório de Final do 2º Contg; e 

de entrevistas com militares com significativa experiência em Op Paz, em especial o 
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primeiro Cmt do Pel E orgânico da Brigada Haiti, este trabalho chegou nos resultados 

apresentados a seguir. 

 

4.1.1.1 Atividade de Apoio à Mobilidade, Contramobilidade e Proteção 

 

De acordo com o TC Fritzen, primeiro Cmt do Pel E/Ba Adm Bda Haiti, as 

necessidades de Ap MCP surgiram no momento da chegada da tropa, em especial 

relativas aos trabalhos de instalações e de reconhecimento especializado de 

Engenharia.  

Os reconhecimentos também foram ressaltados pelo Gen Vendramin em sua 

entrevista, que destacou sua importância para a verificação da situação existente no 

país anfitrião, das capacidades locais e previstas para a operação de paz e das 

possibilidades da UNCT. 

Para o Cel Cassiano, os reconhecimentos são primordiais para o 

desdobramento das ações futuras. Esta ideia é compartilhada pelo Cel Cléber, que 

lembrou que os dados obtidos com o reconhecimento podem influenciar no 

dimensionamento da força que será desdobrada. 

Em seu relatório de novembro de 2004, o Secretário Geral ressaltou uma 

operação ocorrida em 24 de outubro do mesmo ano em que as forças da MINUSTAH 

tiveram que remover mais de 100 carros queimados que estavam sendo usados como 

barricadas pelas forças adversas (UN, 2004e, p. 4). Afirmou ainda que outras 

operações de limpeza de vias foram conduzidas em dezembro de 2004 e janeiro de 

2005 na comunidade de Bel-Air, inclusive com a ajuda voluntária da população local 

(UN, 2005a, p. 2).  

Estes relatos exemplificam o quão necessária foi a atividade de apoio à 

mobilidade naquele período. Analisando o relatório do 2º Contg da Bda Haiti (2005), 

verificou-se que 26% dos trabalhos executados pelo Pel E eram relacionados ao Ap 

MCP, sendo a maioria desses em proveito da mobilidade dos elementos de manobra 

(ver Figura 5).  
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Figura 5 - Percentual de tarefas de Ap MCP realizadas pelo Pel E/Bda Haiti no 2º Contg. 
Fonte: o autor. 

 

A restrita capacidade do Pel E, que, segundo o TC Fritzen, foi inicialmente 

subdimensionado, foi suplementada com a chegada da CHIECUENGCOY. Esta 

subunidade de Eng apoiou a fração brasileira na execução de missões de remoção 

de lixo e entulho de vias, na retirada de carcaças de carros e no fechamento de fossos 

anticarro escavados pelas gangues locais. 

O Pel E também atuou no isolamento de vias durante as operações e nos 

trabalhos de proteção local das bases, realizando cercamentos e a construção de 

guaritas (BRASIL, 2005a, p. 99). 

 

4.1.1.2 Atividade de Apoio Geral de Engenharia 

 

Segundo o Gen Vendramin, o início de uma Missão necessita de apoio à 

preparação da infraestrutura adequada ao funcionamento das operações. Assim, 

como ressaltado pelo Cel Cléber, inicialmente faz-se necessário o dimensionamento 

e o levantamento das necessidades de apoio de Engenharia, principalmente das 

tarefas relacionadas à Função de Combate Logística. 

Um dos recursos utilizados para o estabelecimento da infraestrutura de uma 

Missão, como bem levantou o Cel Cassiano, é a construção de estruturas pré-

fabricadas. A rápida montagem dessas estruturas permite o rápido desdobramento 

das tropas e de suas estruturas. Ressalta-se que, no caso do Haiti, a falta do emprego 

desse tipo artifício foi percebida. Conforme Apreciação do Centro de Preparação e 



132 
 

  
 

Avaliação para Missões de Paz do EB (CEPAEB), atual Divisão de Missão de Paz do 

Comando de Operações Terrestres (COTER), nos 60 dias iniciais de uma Missão, a 

tropa deve sustentar-se com seus próprios meios, sem o apoio da ONU, exceto 

combustível e água, que devem ser providos pela Missão. Nesse período da 

MINUSTAH, os militares brasileiros sofreram um desgaste muito grande pela falta de 

equipamentos modernos, modulares e funcionais para alojamento, higiene, comando 

e controle, manutenção, cozinha, lavanderia e lazer. 

Uma opção encontrada pelos primeiros contingentes foi a de ocupar as 

instalações da Universidade de Tabarre. Ainda assim, segundo o relatório do 

Secretário Geral de outubro de 2005, foram realizados trabalhos de recuperação de 

instalações para a acomodar tropas militares e policiais (UN, 2005f, p.11). O Pel E do 

2º Contg Bda Haiti realizou diversos trabalhos nesse sentido, trabalhando na 

instalação do PC da Bda, na recuperação do Forte Nacional, na instalação de fossas 

sépticas e na limpeza do terreno para a ocupação das bases (BRASIL, 2005a, p. 99). 

As tarefas de Ap Ge Eng foram as mais realizadas neste Contg, totalizando 57% das 

missões realizadas (ver Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Percentual de tarefas de Ap Ge Eng realizadas pelo Pel E do 2º Contg da Bda Haiti. 
Fonte: o autor. 

 

4.1.1.3 Atividade de Apoio aos Parceiros da Missão 

 

Em agosto de 2004, o SG afirmou que até aquele momento os militares da 

MINUSTAH vinham exercendo um papel importante para a restauração da autoridade 
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estatal, identificando e implementando pequenos projetos de engenharia. Em 

novembro de 2004, ressaltou a importância da execução de projetos de curto prazo 

pela MINUSTAH, a fim de causar uma diferença tangível imediata na vida das 

pessoas. Segundo o Secretário-Geral, a falta de tal medida poderia causar 

consequências não só humanitárias como resultar na percepção da camada mais 

pobre da sociedade de que a MINUSTAH fazia pouco para contribuir positivamente 

para visíveis mudanças no Haiti. Tal fato foi corroborado pelo Cel Cassiano, que 

afirmou que os trabalhos em prol da proteção de civis são os mais requisitados no 

início da Missão, uma vez que os civis são os mais impactados pelos conflitos. 

Em dezembro de 2004, o componente militar iniciou um projeto de reparação 

de uma estrada essencial à malha viária do Haiti, que conduzia até quatro 

departamentos da região sul. No norte do país, militares em Cap Haïtien ofereceram 

treinamento técnico em elétrica, mecânica, processamento de comida e outras áreas 

para jovens. Em Fort Liberté, militares também construíram um novo poço e um 

sistema de bombeamento de água para comunidade (UN, 2005a, p. 11). 

Nesse período, um Pel E da CHIECUENGCOY encontrava-se desdobrado em 

Cap Haïtien. Uma das missões da CHIECUENGCOY era uma obra de estradas 

financiada pela União Européia, que trazia visibilidade àquela fração (BRASIL, 2005b, 

p. 17). Mais tarde, o mesmo trabalho foi apoiado pela BRAENGCOY, em 2006, com o 

transporte de 4.000m³ de material para terraplenagem (BRASIL, 2006a, p. 14). 

De 13 a 16 de abril de 2005, foi desdobrada uma missão especial da ONU, 

liderada pelo embaixador brasileiro Ronaldo Mota Sardenberg, para, dentre outros 

objetivos, avaliar o nível de coordenação da MINUSTAH e levantar necessidades em 

diversas áreas (UN, 2005d, p. 20). Um dos pontos observados pela comitiva foi que 

atividades realizadas pelos militares em apoio ao desenvolvimento, como programas 

pilotos para acesso ao mercado de trabalho, remoção de detritos, assistência médica 

e reconstrução de estradas, embora limitadas, foram essenciais para o manter o 

ambiente seguro e estável, fortalecer a imagem da MINUSTAH junto à população local 

e entregar resultados tangíveis (UN, 2005d, p. 5). Em julho de 2005, cinco dos 57 QIP 

em andamento eram realizados por militares, principalmente na área de recuperação 

de estruturas (UN, 2005e, p. 10). 

Quanto ao Pel E do 2º Contg da Bda Haiti, este realizou trabalhos como a 

recuperação de estradas em Croix des Bouquets, a limpeza de lixo em vias públicas 
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e a recuperação de parte das instalações da Academia da PNH, totalizando 17% das 

missões executadas (ver Figura 7). 

 

 

Figura 7 - Percentual de tarefas de Ap Parceiros da Mis realizadas pelo Pel E do 2º Contg/Bda Haiti 
Fonte: o autor. 

 

Uma importante observação feita pelo Secretário Geral em outubro de 2005 é 

que é importante que as operações militares sejam seguidas de atividades de 

assistência à população e projetos de desenvolvimento. No entanto, no período do 

Início da MINUSTAH, esses esforços eram prejudicados pelo pequeno número de 

parceiros em condições de atuar, os poucos funcionários do governo disponíveis e a 

situação de segurança, que limitava a mobilidade, principalmente nos arredores de 

Cité Soleil (UN, 2005f, p. 5). 

 

4.1.2 Fase de Implementação 

 

Seguindo a divisão abordada na seção 3.5.2.2 Implementação da MINUSTAH 

(página 90), a BRAENGCOY participou desta fase da seguinte maneira: 

 

 Implementação antes do terremoto: 1º ao 9º Contg; 

 Implementação após o terremoto: 10º/12º ao 17º Contg. 
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Para a análise das missões mais executadas em cada Contg, preferiu-se utilizar 

os dados presentes nos relatórios de final de missão em detrimento das respostas dos 

questionários destinados ao grupo II da população escolhida, a fim de dar maior 

confiabilidade aos resultados. Assim, os questionários serviram para complementar o 

estudo feito nos relatórios, obtendo informações dos indivíduos que não haviam sido 

contempladas nos documentos oficiais. A isso foram somadas as impressões e 

opiniões dos indivíduos dos grupos I e III que se traduziam em conhecimento a ser 

agregado a este trabalho.  

 

4.1.2.1 Atividade de Apoio à Mobilidade, Contramobilidade e Proteção 

 

Na Implementação, antes do terremoto, observou-se a diminuição gradativa 

das atividades de Ap MCP, conforme é possível verificar no gráfico a seguir (ver Figura 

8): 

 

 

Figura 8 - Percentual de tarefas de Ap MCP realizadas pela BRAENGCOY do 1º ao 9º Contg 
Fonte: o autor. 

 

Ainda assim, até o 3º Contg, a BRAENGCOY participou de diversas operações 

em apoio aos elementos de manobra, principalmente provendo a mobilidade das 

forças. Em relatório de fevereiro de 2006, por exemplo, o Secretário Geral cita que as 

operações militares em Cité Soleil buscavam apoio de equipamentos especializados 

de Engenharia (UN, 2006c, p. 5). A BRAENGCOY, ainda no 1º e no 2º Contg, 

trabalhou na contramobilidade das forças adversas, bloqueando vias; na construção 
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e melhoria de Pontos Fortes; e até mesmo atuando como arma base, realizando 

segurança de instalações e ocupando postos de bloqueio de vias. 

Os períodos eleitorais também exigiram o apoio de Engenharia à MCP. Como 

exemplo, pode-se citar a manifestação de 600 estudantes contra a MINUSTAH em 

frente ao Palácio Presidencial, em 25 de outubro de 2006, que realizou o bloqueio de 

vias com pneus em chamas (UN, 2006f, p. 2). 

É possível também observar no gráfico um aumento da atividade de Ap MCP 

do 3º para o 4º Contg da BRAENGCOY. Nesse período, foram intensificadas as 

operações contra as gangues nas comunidades de Cité Soleil e Martissant, conforme 

abordado na seção 3.5.2.2.1, página 90. Segundo o Cel Tito Tavares, Cmt 

BRAENGCOY/3, a Cia trabalhava principalmente na recuperação expedita das vias, 

que se encontravam muito deterioradas. Por estar em área vermelha, os militares da 

BRAENGCOY eram alvo de grupos armados que faziam fogo sobre a tropa, forçando, 

por vezes, os operadores a abandorem suas máquinas. 

Quanto à questão da segurança dos operadores, o Maj Daniel Ramos Lemos, 

Cmt Pel E Cmb da BRAENGCOY/4, ressaltou que é preciso considerar o emprego da 

Engenharia nessa atividade com mais ênfase nas situações de combate, uma vez que 

a falta de blindagem nos equipamentos expôs a tropa a riscos desnecessários. Essa 

opinião é compartilhada pelo TC Anderson Soares do Carmo, também integrante do 

4º Contg. De acordo com o TC Anderson, no 1º semestre do ano de 2007, 

paramilitares que controlavam as favelas da capital construíram fossos anticarro (ver 

Figura 9), com berma, nas principais vias de acessos às comunidades. Com isso, 

houve necessidade do emprego da Eng em trabalhos de mobilidade, através da 

colocação de material de aterro nos fossos (ver Figura 10), sob intenso fogo inimigo. 

Isso denota que a Eng, em situações de emprego real em desobstrução de vias, 

precisa de ter equipamentos e viaturas blindadas, a fim de proporcionar proteção aos 

operadores e motoristas. 
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Figura 9 - Fosso construído por gangues na comunidade de Boston 
Fonte: Relatório de Final da Operação do 4º Contingente da Cia E F Paz – Haiti (2007) 

 

 

 

Figura 10 - Emprego de Caminhão Basculante para aterro de fosso 
Fonte: Relatório de Final da Operação do 4º Contingente da Cia E F Paz – Haiti (2007) 
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Figura 11 - Uso de blocos de concreto em apoio à contramobilidade 
Fonte: Relatório de Final da Operação do 4º Contingente da Cia E F Paz – Haiti (2007) 

 

 

Figura 12 - Trabalhos de proteção no Ponto Forte 20, Forte Humaitá 
Fonte: Relatório de Final da Operação do 4º Contingente da Cia E F Paz – Haiti (2007) 
 

 

Em abril de 2008, manifestações iniciadas em Les Cayes contra o aumento do 

custo de vida se espalharam pelo país. Em Porto Príncipe, os manifestantes 

montaram barricadas em cruzamento e colocaram fogo em pneus (UN, 2008d, p. 4). 

Nesse contexto, observou-se o emprego da Engenharia em Ap MCP cada vez mais 
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de maneira pontual, variando de acordo com a volatilidade da situação de segurança 

e o consequente emprego do componente militar. 

Com o terremoto de 2010, a situação humanitária do país se agravou, gerando 

milhares de deslocados. Uma fuga em massa de presos também contribuiu para o 

aumento da insegurança no período. Com isso, foram desencadeadas operações que 

implicaram no Ap MCP, em especial na limpeza de vias para a mobilidade das tropas. 

 

 

Figura 13 - Percentual de tarefas de Ap MCP realizadas pela BRAENGCOY do 10º/12º ao 17º Contg. 
Fonte: o autor. 

 

Um novo aumento nas atividades de Ap MCP foi verificado em 2011 (15º 

Contg), quando a crise provocada pela mobilização não autorizada de ex-militares, 

após declarações do presidente de que pretendia reconstituir as forças armadas 

haitianas, ensejou a realização da Operação Hope, que buscou desarticular os grupos 

armados ilegais. Mais uma vez, a BRAENGCOY foi empregada em proveito da 

mobilidade, constituindo uma equipe de desobstrução de vias (ver Figura 13). 

 

4.1.2.2 Atividade de Apoio Geral de Engenharia 

 

A atividade de Apoio Geral de Engenharia perpassou todo o período de 

Implementação da Missão de maneira significante, com alguns pontos de expressivos 

aumentos (ver Figura 14). 
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Figura 14 - Percentual de Tarefas de Ap Ge Eng executadas pela BRAENGCOY do 1º ao 9º Contg 
Fonte: o autor. 

 

Segundo o Relatório Final de Missão do 1º Contg da Cia E F Paz - Haiti (2005), 

as missões impostas pelo Force Commander à Cia Eng eram quase que 

exclusivamente de apoio ao componente militar. Nesse período, as Usinas de 

Britagem e de Asfalto ainda não estavam operantes, embora tivessem seus trabalhos 

de implantação iniciados em 08 Ago 2005 (BRASIL, 2005b, p. 8). Ainda assim, em 

seu relatório de julho de 2006, o SG expôs que a MINUSTAH vinha conduzindo 

trabalhos de reparação de estradas alinhados com as necessidades operacionais 

(UN, 2006d, p. 17).  

No final de 2005 e 2007 (3º para 4º Contg) houve um aumento do Ap Ge Eng, 

que coincide com a mudança de base realizadas por unidades do componente militar, 

como o BRABAT. O 4º Contg também teve grande parte de suas atividades voltadas 

para a construção do Campo Charlie, que se constituiu na principal obra daquele 

período. 

No 5º Contg (2007), foram aumentados os trabalhos de asfaltamento, após a 

regularização no fornecimento de insumos. Os trabalhos de reparação de estrada 

seguiram no 6º Contg (2008), muito pela iniciativa da própria Cia. Segundo o Gen Div 

Riyuzo Ikeda, Cmt BRAENGCOY/6, as principais estradas utilizadas pelo componente 

militar ofereciam muitos riscos aos deslocamentos. Em entrevista a esta pesquisa, o 

Gen afirmou que em uma só operação de exploração de jazida a Cia teve 21 pneus 

furados devido às más condições das estradas. Assim, a BRAENGCOY sugeriu 

utilizar suas capacidades para executar um plano de recuperação das principais 

estradas de Porto Príncipe, o que foi amplamente apreciado pela MINUSTAH. 
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Ainda no 6º Contg, a Cia colaborou no estabelecimento de uma base para um 

Pel do Batalhão de Infantaria da Jordânia (JORBAT) em Malpasse, a fim de intensificar 

o controle das fronteiras. Nesse contexto, a BRAENGCOY iniciou o apoio de botes 

para o patrulhamento do Lago Azuei pelos jordanianos, missão esta que perdurou por 

quase todo o período da Missão. 

Em 2008 (7º Contg), após a série de tempestades e furacões que atingiram o 

Haiti, a MINUSTAH realizou projetos de recuperação e de infraestrutura de estradas 

para atender requisitos operacionais. Além disso, conduziu extensos trabalhos de 

construção para desdobrar tropas e equipamento ao longo da fronteira marítma, 

estabelecendo instalações em Fort-Liberté, Port-Salut, Port-de-Paix, Gonaïves, 

Jacmel e Miragoâne (UN, 2009a, p. 16). 

Destacaram-se também os trabalhos executados pela equipe EOD, que iam 

desde a destruição de granadas vencidas, passando pelo desmonte de rochas nas 

obras de recuperação de estradas, destruição de drogas e até o uso de detectores 

para inspeção em presídios. 

Outra tarefa de recorrente execução era o apoio aos demais contingentes com 

agregados e asfalto, produzidos pelas duas usinas que pertenciam à BRAENGCOY. 

Dessa maneira, a Cia mantinha a exploração de jazidas de remblais20 e produzia brita 

e pó de brita para serem empregados pela MINUSTAH. 

Ressalta-se também a tarefa de tratamento e distribuição de água, 

principalmente para aquelas tropas e escritórios da ONU que não tinham acesso às 

estações de tratamento por osmose reversa. 

 

 
20 Material para aterro encontrado no Haiti, normalmente extraído do leito pedregoso de rios. 
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Figura 15 - Percentual de tarefas de Ap Ge Eng executadas pela BRAENGCOY do 10º/12º ao 17º 
Contg 
Fonte: o autor. 

 

Com o terremoto de 2010, houve forte demanda do Ap Ge Eng, principalmente 

na recuperação das estruturas abaladas pelo desastre. Tendo em vista a nova 

atribuição da Missão em colaborar no esforço de reconstrução do país, as atividades 

de apoio aos componentes da Missão foram divididas com as ações em prol da 

população, como pode ser observado no gráfico anterior (ver Figura 15). 

Após a infraestrutura da Missão ter sido novamente consolidada, o apoio de 

Engenharia passou a ter seus meios e pessoal voltados para os projetos de 

desenvolvimento do Haiti, provocando uma diminuição dos trabalhos de Ap Ge Eng. 

 

4.1.2.3 Atividade de Apoio aos Parceiros da Missão 

 

Em 2005, a atuação da BRAENGCOY em proveito da comunidade local 

destacou-se pela desobstrução de um rio, como forma de prevenção a enchentes, e 

pela remoção de barreiras caídas por ocasião de chuvas, ambos os trabalhos em 

Jacmel (BRASIL, 2005b, p.17). 

Segundo o relatório do Secretário Geral de fevereiro de 2006, nesse período, 

os militares da MINUSTAH realizavam atividades humanitárias com meios limitados, 

sendo, dentre estas, a limpeza e a reparação de estradas. Para o SG, estes trabalhos 

complementares eram importantes para garantir a efetiva promoção da estabilidade 

em comunidades como Cité Soleil. 
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No 2º Contg, foi elaborado um QIP em conjunto com o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com a finalidade de melhorar o 

abastecimento de água para a população. Por meio desse projeto, a BRAENGCOY 

receberia US$ 20.000,00 para a construção de 4 poços, sendo planejada ainda a 

contratação de mão de obra local. A contratação de mão de obra também ocorreu na 

restauração de uma praça próxima ao CP#16, em Cité Soleil, por ocasião da 

substituição da tropa jordaniana, já desgastada no local, pelos militares do BRABAT. 

Na restauração de 70 mil m² de praça, foram empregados 108 haitianos e 33 militares 

de engenharia (BRASIL, 2006a, p. 21). 

 Já em julho de 2006, o SG afirmou que a Missão iria colocar seus limitados 

recursos, como as unidades de engenharia, para que as atividades de 

desenvolvimento fossem realizadas, dentro dos alcances do mandato, das 

necessidades operacionais e de recursos (UN, 2006d, p. 9).  Assim, o 3º Contg atuou 

em projetos como a pavimentação da estrada Soleil 9, com o emprego de mão de 

obra local, e na perfuração de 10 poços, também no escopo dos QIP. 

Em 27 de outubro de 2006 (3º Contg), após um deslizamento de terra em Cap 

Haïtien decorrente de tempestades tropicais naquele mês, engenheiros da 

MINUSTAH iniciaram imediatamente um trabalho com as autoridades locais de 

retirada de grandes quantidades de terra que bloqueavam o principal canal de 

drenagem no centro da cidade, a fim de evitar enchentes (UN, 2006f, p.12).  

Em Porto Príncipe, em 2007, o 5º Contg da BRAENGCOY utilizou seus botes 

para o resgate de vítimas de uma enchente, que estavam ilhadas após o 

transbordamento de um córrego em Cité Soleil. 

Em março de 2008, o SG apresentou em seu relatório que a MINUSTAH 

promovia, juntamente com o Governo, doadores e o setor privado, maneiras de dar 

às comunidades mais vulneráveis o que chamou de “dividendos da paz”. Segundo o 

SG, o componente militar, com o apoio doadores, havia realizado diversos pequenos 

projetos que beneficiavam mais de 25 mil pessoas nas comunidades mais violentas 

do país. 

No segundo semestre de 2008 (7º Contg), o Haiti foi atingido por uma série de 

quatro furacões (Fay, Gustav, Hanna e Ike), deixando um rastro de destruição. Pontes 

e rodovias por todo o país foram afetadas, causando um grave retrocesso nos 

esforços de recuperação do país e reduzindo o acesso a serviços básicos, como água, 
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comida e saúde. Segundo o SG, os componentes militar, policial e logístico da 

MINUSTAH, juntamente com agências da ONU, ONG e autoridades nacionais, 

tiveram um importante papel na resposta aos desastres, realizando operações de 

resgate, provendo segurança, facilitando a entrega de suprimentos emergenciais e 

reforçando estruturas danificadas logo após os furacões (UN, 2009a, p. 13). Nesse 

contexto, a BRAENGCOY/7 atuou no resgate de vítimas em Gonaïves, uma das 

cidades mais afetadas pela sequência de desastres naturais. 

Conforme relatório de uma missão especial do CS enviada ao Haiti em 2008, 

para, dentre outros objetivos, acompanhar o progresso da Missão, “o Haiti é 

extremamente vulnerável a choques externos, em particular as condições 

meteorológicas extremas durante a temporada anual de furacões. O nível de 

vulnerabilidade é tal que mesmo uma chuva moderada pode ter um grande impacto 

humanitário" (UN, 2009c, p. 9). 

Excetuando as temporadas de furacões, percebe-se uma diminuição da 

atuação da BRAENGCOY no Ap Parceiros da Mis à medida que a Missão se 

consolidava, conquistando seus objetivos (ver Figura 16). 

 

 

Figura 16 - Porcentagem de tarefas de Ap Parceiros da Mis realizadas pela BRAENGCOY entre o 1º e 
o 9º Contg 
Fonte: o autor. 

 

Em 2010 (10/12º Contg), após o terremoto, as tropas militares da MINUSTAH 

assumiram um importante papel de apoio ao esforço humanitário, estabelecendo 

segurança e escolta para comboios e pontos de distribuição de ajuda humanitária e 

intensificando patrulhamentos para manter o ambiente seguro e estável. O apoio de 
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Engenharia foi também prestado em proveito da situação humanitária, em especial na 

preparação de campos de deslocados internos. O Centro Conjunto de Operações 

estabelecido pelo OCHA era o ponto de entrada para os parceiros humanitários que 

desejavam solicitar assistência à MINUSTAH e demais atores internacionais, além de 

coordenar o planejamento das ações (UN, 2010d, p. 8). 

Segundo o SG, embora a maioria das tarefas de remoção de escombros e de 

reconstrução fosse cada vez mais realizada por civis, através de contratos de 

engenharia, a extensão e a urgência dos trabalhos continuariam a exigir o apoio 

militar. Assim, quando necessário, as tropas de Engenharia da MINUSTAH 

continuaram a exercer um papel importante na remoção de destroços, trabalhos de 

drenagem, preparação de locais alternativos para assentamentos em áreas de risco 

e garantia da mobilidade nas principais estradas de acesso durante o período de 

furacões (UN, 2010d, p.14). 

Unidades de Engenharia Militar do Japão e da Coréia do Sul se juntaram ao 

esforço da BRAENGCOY e da CHIECUENGCOY no pós-terremoto. Foram realizados 

reparos na estrada que ligava Porto Príncipe a Malpasse (fronteira com a República 

Dominicana); demolição de estruturas condenadas pertencentes ao governo; limpeza 

de 4.730 m³ de detritos de canais; reformas na Penitenciária Nacional e na Academia 

da Polícia Nacional; melhoria de campos de deslocados; remoção de escombros de 

escolas, igrejas e hospitais; e transporte de contêineres com doações para a 

população (UN, 2010e, p. 5). A proximidade do período de furacões também ensejou 

o desenvolvimento de um plano de contingência para enchentes, com a realização de 

treinamentos e um exercício de simulação em Gonaïves, com a participação de todos 

os componentes da MINUSTAH, do Governo, da UNCT e outros parceiros. Foram 

adotadas ainda medidas preventivas de limpeza de canais, construção de bueiros e 

contenções, em Porto Príncipe, Léogâne e Jacmel (UN, 2010e, p. 5). 

O crescimento do número de unidades de Engenharia após o terremoto 

aumentou a capacidade do componente militar em apoiar as atividades de 

reconstrução e ajuda humanitária. A presença de outros atores para a execução da 

atividade de Ap Parceiros da Mis influenciou na quantidade de tarefas executadas 

pela BRAENGCOY no período, com a divisão dos trabalhos (ver Figura 17). 

Nos anos seguintes, com a consolidação dos trabalhos de reestruturação da 

Missão em si, a engenharia militar da MINUSTAH continuou os trabalhos de 
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reconstrução ligados à diminuição do risco de desastres e melhoria das condições de 

vida e de segurança da população com mais intensidade. Assim, foram realizadas 

melhorias em instalações policiais, construção de novas delegacias, remoção de 

escombros, perfuração de poços, reparo de estradas, preparação de terreno para 

escolas e hospitais, instalação de pré-fabricados para o sistema judiciário e outras 

instituições. Continuaram também os trabalhos de preparação para os períodos de 

furacão, principalmente de drenagem em rios e canais, em especial nos campos de 

deslocados (UN, 2012e, p. 6). 

 

 

Figura 17 - Porcentagem de tarefas de Ap Parceiros da Mis realizadas pela BRAENGCOY entre 10º/12º 
e 17º Contg 
Fonte: o autor. 

 

Segundo os relatórios do SG de 2013, ao final do período de Transição, além 

do trabalhos de apoio de engenharia à Missão, as companhias de engenharia 

trabalharam em prol das prioridades de reconstrução do governo que buscavam a 

melhoria das condições de vida e segurança da população, como reparo de estradas, 

perfuração de poços, drenagem e limpeza de canais, distribuição de água e 

montagem de pré-fabricados, além da reforma de escolas e orfanatos. Isso pode ser 

percebido no aumento gradual da atividade de Ap Parceiros da Mis pela 

BRAENGCOY (ver Figura 17). 
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4.1.3 Fase de Transição 

 

De maneira análoga à fase de Implementação, preferiu-se utilizar a base de 

dados obtida através da análise dos relatórios de final de missão, a fim de oferecer 

maior precisão na contabilização da frequência das atividades realizadas pela 

BRAENGCOY. 

 

4.1.3.1 Atividade de Apoio à Mobilidade, Contramobilidade e Proteção 

 

Durante a Transição, as atividades de Ap MCP permaneceram episódicas até 

as eleições de 2015, quando o 22º Contg teve equipes de desobstrução de vias 

desdobradas em pronto-emprego, sendo acionadas após as manifestações terem 

aumentado o nível de violência (ver Figura 18). 

 

 

Figura 18 - Porcentagem de Tarefas de Ap MCP realizadas pela BRAENGCOY entre o 18º e o 26º 
Contg 
Fonte: o autor. 

 

É importante ressaltar que a partir desse Contg, a BRAENGCOY contava 

somente com 120 militares, sendo empregada ao máximo de sua capacidade. O apoio 

a MCP ainda foi necessário em 2017, após protestos violentos no sul do país em 

retaliação à prisão do líder local Guy Phillipe. 
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4.1.3.2 Atividade de Apoio Geral de Engenharia 

 

Com o início da fase de Transição, o Ap Ge Eng torna-se cada vez mais 

necessário, em virtude da gradual desmobilização dos contingentes. Dessa maneira, 

a partir do 19º Contg (2014) temos um aumento nos trabalhos de movimentação e 

transporte de carga, muito devido à falta de capacidade dos meios civis da Missão em 

apoiar a repatriação do material pertencente aos TCC. 

A rearticulação dos meios da MINUSTAH durante o 22º Contg (2015) motivou 

um novo aumento no Ap Ge Eng, novamente com destaque para a utilização de 

guindastes e caminhões tipo munck. Essa atividade atinge um novo pico no 24º Contg, 

uma vez que as eleições de 2016 significariam o cumprimento de uma das metas 

estabelecidas pelo Secretário-Geral para a consolidação do processo de Transição e, 

consequentemente, a retirada das tropas. 

  

 

Figura 19 - Porcentagem de tarefas de Ap Ge Eng realizadas pela BRAENGCOY entre o 18º e o 26º 
Contg 
Fonte: o autor. 
 

Por fim, com o anúncio do fim da Missão e o início da conclusão do mandato 

em 2017 (25º e 26º Contg), as atividades de Ap Ge Eng atingem seu ápice, com a 

maioria dos meios e pessoal de Eng voltados para o processo de desmobilização (ver 

Figura 19). Além dos trabalhos de movimentação e transporte de material, 

destacaram-se os trabalhos de destruição de munições inviáveis de serem 
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repatriadas, reconformação de áreas para devolução aos proprietários e 

desmontagem de estruturas. 

Para o Gen Vendramin, são tarefas necessárias à desmobilização de áreas e 

repatriamento de material e pessoal: reconhecimentos, avaliações técnicas, 

descontaminação, apoio à mobilidade, proteção, melhoramento de instalações 

portuárias, aeroportuárias e vias de comunicação e outras, de modo a facilitar as 

atividades de retraimento de unidades militares. 

 

4.1.3.3 Atividade de Apoio aos Parceiros da Missão 

 

Ao passo que a Missão caminha para sua conclusão, faz-se necessário diminuir 

a dependência que naturalmente é gerada por ocasião de uma Op Paz. Isso pode ser 

observado com a mudança de postura de atuação do componente militar, passando 

a configurar o último recurso necessário para a resolução de problemas. Essa 

mudança de postura pode ser observada com a diminuição da atividade de Ap 

Parceiros da Mis ao longo da fase de Transição (ver Figura 20). 

 

 
Figura 20 - Porcentagem de tarefas de Ap Parceiros da Mis realizadas pela BRAENGCOY entre o 18º 
e o 26º Contg 
Fonte: o autor. 

 

No entanto, a peculiaridade do Haiti quanto à recorrência de desastres naturais, 

aliada à falta de capacidade local de responder apropriadamente às ameaças, fez com 

que o componente militar mantivesse a prontidão para a atuação em caso de 



150 
 

  
 

necessidade. Assim, foram aperfeiçoados os Planos de Contingência para a Missão, 

considerando diversas hipóteses de emprego, contra desastres que poderiam gerar 

graves consequências para o país. 

Com relação à Engenharia, foram montadas equipes chamadas de Unidades 

de Engenharia de Desdobramento Rápido (Rapid Deployment Engineering Units – 

RDEU). Essas equipes, podendo ser compostas de elementos de mais de uma 

unidade de engenharia, eram mantidas em prontidão, com cerrado controle sobre o 

tempo de deslocamento que levariam até os locais mais sujeitos a incidentes. 

 O aumento do Ap Parceiros da Mis na iminência do fim da Missão reflete as 

atividades finais que objetivavam reduzir o impacto da retirada do componente militar 

e de seus meios do ambiente operacional. Assim, foram realizados treinamentos e 

capacitações que visavam a permitir que os próprios habitantes locais conseguissem 

sanar seus óbices, sem auxílio das tropas, em especial no 25º Contg (2017). 

 

4.1.4 Conclusão parcial 

 

A partir da análise realizada no item anterior, é possível traçar o perfil da 

variação das atividades de Engenharia ao longo das fases da MINUSTAH, conforme 

o gráfico a seguir (ver Figura 21): 

 

 
Figura 21 - Variação das Atividades de Engenharia ao longo da MINUSTAH 
Fonte: o autor 
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No gráfico, observa-se que a atividade de Ap MCP foi inicialmente muito 

demandada por ocasião do Início da Missão, quando a situação de segurança no país 

era extremamente instável. Após a relativa estabilização, a atividade permaneceu em 

níveis baixos de ocorrência, com picos pontuais devido à volatilidade da situação de 

segurança na A Op. 

Já a atividade de Ap Ge Eng teve grande demanda no Início da Missão, por 

ocasião do desdobramento da MINUSTAH; um aumento no período da 

Implementação antes do terremoto, à medida que a Missão se consolidava; e o 

surgimento de novas demandas no período logo após o terremoto, por ocasião da 

reestruturação da Missão, com posterior queda em virtude do emprego do pessoal e 

dos meios da Cia também para a reconstrução do Haiti. Na fase de Transição, a 

atividade teve novo ápice devido ao emprego da BRAENGCOY na rearticulação e 

desmobilização dos Contg, com um pico ao final da Missão, quando todos os esforços 

foram voltados para a retirada das tropas. 

Por fim, a atividade de Ap Parceiros da Mis teve grande demanda no Início, 

vistos os benefícios dessa atividade para a percepção inicial de uma resposta imediata 

do desdobramento da Missão; uma diminuição ao longo do período de Implementação 

antes do terremoto, com picos de emprego por ocasião das temporadas de furacões; 

um aumento gradativo após o terremoto, com a mudança do foco da Missão para a 

reconstrução do Haiti; e uma diminuição na fase de Transição, com o foco da atividade 

passando ao aumento da capacidade local de se manter sem o apoio do componente 

militar. 

 

4.2 FATORES QUE INFLUENCIARAM A MUDANÇA DE CAPACIDADES DA 

BRAENGCOY NA MINUSTAH 

 

A partir da análise dos instrumentos de pesquisa utilizados, foram levantados 

quatro fatores que influenciaram a mudança de capacidades da BRAENGCOY ao 

longo da MINUSTAH: capacidade de apoio da Missão; situação de segurança; 

situação humanitária e de desenvolvimento; e a situação financeira da Missão. 

 



152 
 

  
 

4.2.1 Capacidade de apoio da Missão 

 

A capacidade de apoio da Missão refere-se à infraestrutura, ao pessoal e aos 

meios disponíveis para que a Missão, com um todo, desenvolva suas atividades. 

Observa-se que na fase de Início e ao final da fase de Transição – momentos em que 

a Missão ainda não conseguiu se desdobrar completamente ou que já está em 

avançado estágio de desmobilização – a Engenharia militar é exigida principalmente 

em sua capacidade logística, caracterizada principalmente pela atividade de Apoio 

Geral de Engenharia. Assim, são requisitados trabalhos de movimentação de cargas, 

de transporte de material, de suprimento de água e de instalações, em especial a 

montagem/desmontagem de pré-fabricados e de estruturas de acomodações. 

Ainda, verifica-se que o empenho da Cia E F Paz nessas atividades influencia 

na disponibilidade da Engenharia em executar as demais atividades, uma vez que os 

meios e o pessoal da Cia são limitados. Dessa forma, há a necessidade de priorização 

das tarefas de acordo com as demandas de cada período, a serem gerenciadas pelo 

Comando da Missão em estreita coordenação com o Force Commander e o 

DMS/CMS. 

 

4.2.2 Situação de segurança 

 

A situação de segurança influencia diretamente nas capacidades de 

Engenharia. Primeiramente, observa-se que a atuação de uma Força de Paz em um 

ambiente hostil exige que a Engenharia tenha capacidade de acompanhar os 

elementos de manobra em suas operações, possuindo a mesma mobilidade e o 

mesmo nível de proteção. 

Ademais, caso a situação de segurança não permita que parceiros da Missão 

cumpram suas atribuições, seja pela ausência desses atores ou por sua incapacidade 

de atuar em condições de risco, pode caber à Engenharia a execução de tarefas de 

assistência direta à população, como suprimento de água, limpeza de vias ou mesmo 

transporte de materiais para ajuda humanitária. 

Há de se considerar também que, mesmo que a situação de segurança evolua, 

a volatilidade do ambiente operacional de uma Op Paz não permite que a Engenharia 
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perca sua capacidade de atuar em situações de crise, devendo manter um mínimo de 

meios e postura adequados a uma possível escalada da violência durante todo o 

desdobramento da Missão. 

 

4.2.3 Situação humanitária e de desenvolvimento 

 

A situação humanitária e de desenvolvimento do país afeta as capacidades da 

Engenharia na medida em que são esperados resultados imediatos de uma Missão 

de Paz. Como a Engenharia tem a capacidade de gerar mudanças significativas nas 

condições de vida da população em uma área de conflito, observa-se que, de acordo 

com a precariedade da situação humanitária e de desenvolvimento do país anfitrião, 

a Cia E F Paz pode ser empregada principalmente no que tange à proteção de civis, 

executando trabalhos como perfuração de poços, tratamento de água, medidas de 

mitigação à enchentes, dentre outros. 

Além disso, em regiões sujeitas a desastres naturais cujos atores locais não 

têm capacidade de pronta resposta a essas catástrofes, como era o caso do Haiti, a 

Engenharia tem também papel essencial nas tarefas de ajuda humanitária, 

empregando seus meios especializados na desobstrução de estradas, busca e 

resgate de vítimas, reparo de infraestrutura, dentre outros trabalhos. 

O baixo nível de desenvolvimento no país também pode exigir o emprego da 

Engenharia militar nas tarefas de apoio à construção de infraestrutura básica, a fim de 

criar condições para que outros atores deem prosseguimento nos trabalhos de 

melhoria das condições de vida locais. Outro ponto a se observar é que, dependendo 

da situação de desenvolvimento, a Cia E F Paz pode ser exigida para empregar seus 

meios e pessoal especializados em atividades de capacitação e treinamento, a fim de 

construir capacidades locais e diminuir a dependência para com o componente militar 

da Missão. 

 

4.2.4 Situação financeira da Missão 

 

Por fim, observa-se que as capacidades de Engenharia são susceptíveis à 

situação financeira da Missão. Isso se deve à necessidade da Cia E F Paz de manter 
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uma cauda logística apropriada que lhe forneça insumos e suprimentos necessários 

ao desenvolvimento dos trabalhos, que deve ser provida pela Missão. 

Além disso, a disponibilidade de recursos da Missão poderá significar o 

emprego ou não da Cia Eng em obras e trabalhos mais complexos, em especial os de 

desenvolvimento da infraestrutura do país, como a construção de rodovias 

pavimentadas, barragens e grandes edificações. 

A situação financeira também poderá influenciar no emprego da Engenharia 

militar nas fases de Início e Transição da Missão. Caso a Missão não possua recursos 

suficientes para a manter e/ou contratar pessoal e meios específicos para os trabalhos 

de mobilização/desmobilização, poderá lançar mão dos recursos militares para o 

estabelecimento/retirada de suas estruturas no país anfitrião. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Este trabalho teve como base o seguinte problema: como as capacidades de 

Engenharia são readequadas ao longo das fases de uma Operação de Paz? 

 A fim de solucionar o problema apresentado, foi realizado o estudo de caso da 

participação da Engenharia do Exército Brasileiro na MINUSTAH, utilizando como 

instrumentos de pesquisa a pesquisa bibliográfica e documental nas publicações 

pertinentes, além de entrevistas e questionários com os elementos da população 

escolhida. 

 Ao final da pesquisa, foi traçado um perfil de como as capacidades da 

Engenharia variaram ao longo das fases da MINUSTAH, analisadas a partir do 

cumprimento de tarefas atinentes às atividades doutrinárias de Apoio à Mobilidade, 

Contramobilidade e Proteção; Apoio Geral de Engenharia; e Apoio aos Parceiros da 

Missão. Além disso, foram identificados quatro fatores principais que influenciaram a 

mudança de capacidades durante a Missão: capacidade de apoio da Missão; situação 

de segurança; situação humanitária e de desenvolvimento; e situação financeira da 

Missão. 

 Assim, verifica-se que a pesquisa resolve o problema levantado, na medida em 

que utiliza o estudo de caso da MINUSTAH para verificar como as capacidades de 

Engenharia são readequadas ao longo das fases de uma Operação de Paz. O estudo 

também amplia a compreensão do emprego da Engenharia em missões dessa 

natureza, uma vez que identifica variações nas atividades de Engenharia em Op Paz 

previstas pela Doutrina Militar Terrestre brasileira. 

 Em relação às questões de estudo, observa-se que em sua maioria foram 

respondidas durante a revisão da literatura, com base na pesquisa em publicações de 

naturezas variadas. As demais questões foram respondidas com a análise dos 

resultados, a partir dos dados coletados na pesquisa documental, no questionário e 

nas entrevistas. 

 Inicialmente, foram identificadas as capacidades de Engenharia em uma 

Operação de Paz, determinadas pelas atividades e tarefas cumpridas por uma fração 

de Engenharia em missões dessa natureza, através da pesquisa bibliográfica em 

publicações do Brasil e da ONU. Em seguida, foram identificadas as fases de uma 

Missão de Paz Multidimensional e como a Engenharia atua em cada uma dessas 
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fases. A consolidação final das atividades e tarefas de Engenharia em uma Operação 

de Paz, por fase, pode ser encontrada no Apêndice A. 

Posteriormente, foram identificados, na MINUSTAH, os principais marcos e 

eventos que balizaram a mudança de fases verificada na doutrina, através da 

pesquisa nos relatórios do Secretário-Geral e nas Resoluções do Conselho de 

Segurança da ONU. Ademais, verificou-se como a Engenharia militar brasileira foi 

empregada ao longo da MINUSTAH, sendo incluído na pesquisa o Pel E da Ba Adm 

Bda Haiti, única fração de Engenharia desdobrada no Haiti por ocasião do Início da 

Missão, até a chegada da CHIECUENGCOY. 

As capacidades de Engenharia necessárias em cada fase da MINUSTAH foram 

identificadas a partir da análise dos relatórios de final de missão de cada contingente 

da BRAENGCOY, que, juntamente com os dados obtidos nas entrevistas e no 

questionário aplicados, possibilitaram a compreensão de como as capacidades de 

Engenharia foram readequadas ao longo das fases da MINUSTAH. Em paralelo, a 

partir do resultado da pesquisa, foram identificados quatro fatores principais que 

influenciam nas capacidades da Engenharia em Operações de Paz, que podem guiar 

o emprego de frações de Engenharia em novas missões deste tipo. Como produto 

desta pesquisa, foi elaborado um documento que sintetiza os principais aspectos 

sobre a dinâmica das capacidades de Engenharia ao longo das fases de uma 

Operação de Paz (Apêndice A). 

Assim, considera-se que o objetivo geral desta pesquisa foi atingido, uma vez 

que foi possível verificar a como as capacidades da Engenharia são readequadas ao 

longo das fases de uma Operação de Paz, com base na experiência obtida através 

do emprego da BRAENGCOY na MINUSTAH. 

Em relação à metodologia, esta se mostrou adequada, pois buscou-se analisar 

os documentos primários dos Contg e da Missão, que proporcionaram dados 

confiáveis em relação ao emprego da Engenharia na MINUSTAH. Já as entrevistas e 

questionários permitiram a complementação das informações adquiridas através dos 

documentos analisados, ampliando a compreensão do contexto em que as operações 

foram realizadas. 

Sobre a bibliografia selecionada, considera-se que foi satisfatória para a 

pesquisa, pois proporcionou uma compreensão abrangente do tema. Ainda, as 

diferentes naturezas das publicações trouxeram elementos ainda não contemplados 
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pela DMT, colaborando para que fossem agregados outros pontos de vista sobre o 

emprego da Engenharia militar em Op Paz. Ressalta-se que a complementariedade 

das informações obtidas na bibliografia foi essencial para a análise dos resultados, 

uma vez que propiciaram um encadeamento de ideias para que a situação operacional 

da MINUSTAH fosse compreendida e analisada. 

 

5.1 RECOMENDAÇÕES SOBRE AS CAPACIDADES DE ENGENHARIA EM UMA 

OPERAÇÃO DE PAZ 

 

A seguir, serão apresentadas algumas recomendações que visam a orientar o 

emprego da Engenharia em futuras Op Paz, divididas pelos 7 fatores que balizam a 

obtenção de capacidades pela Força Terrestre: Doutrina, Organização, 

Adestramento, Material, Pessoal e Infraestrutura. 

 

5.1.1 Considerações sobre a Doutrina 

 

Em relação às atividades de Engenharia, verifica-se que, nas Op Paz, a 

atividade de Ap Ge Eng amplia seu sentido inicial, já que visa a proporcionar a 

infraestrutura necessária não só para as operações militares, mas para a Missão como 

um todo, incluindo os componentes civil e policial. Nessa atividade, observou-se 

também que as tarefas de movimentação e de transporte de carga foram amplamente 

utilizadas, embora não sejam contempladas atualmente na doutrina. Outra tarefa com 

bastante destaque no emprego da BRAENGCOY foi a produção e o fornecimento de 

material classe IV, em especial brita e asfalto, para os diversos componentes da 

Missão, constituindo uma importante capacidade logística das tropas de Engenharia. 

Além disso, observa-se que o emprego da Engenharia na atividade de Apoio 

aos Parceiros da Missão, levantada por este trabalho, é característica marcante das 

Op Paz. Isso decorre da disponibilidade de meios e pessoal especializados inerente 

à Cia Eng e da peculiaridade das missões de paz multidimensionais, que não têm 

somente objetivos militares, mas objetivos amplos que envolvem outros aspectos 

além da segurança. Assim, a capacidade de realizar a atividade de Ap Parceiros da 
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Mis é necessária desde o momento da chegada à área de Op, principalmente pela 

necessidade do desdobramento de tropas da ONU mostrar resultados imediatos. 

Por fim, há de se considerar a dupla subordinação da Cia Eng em Op Paz, pois, 

embora seja diretamente subordinada a um comandante militar, a fração de 

Engenharia tem seus trabalhos planejados através da coordenação entre a FE Mil, do 

componente militar, e o DMS/CMS, do componente civil. Isso faz com que a Cia Eng 

possa ser empregada não somente no apoio às tropas, mas em proveito de todos os 

componentes ou até mesmo em assistência direta à população. 

 

5.1.2 Considerações sobre a Organização 

 

Em relação à Organização, surge a possibilidade de incluir elementos 

específicos de proteção da força, como prevê o modelo de organização do Manual de 

Engenharia da ONU, uma vez que não se admite mais que a Eng não seja capaz de 

prover a própria segurança. Nesse sentido, futuros estudos são necessários para que 

se defina o valor e a composição dessa fração, que, segundo a previsão doutrinária 

da ONU, ainda deve ser capaz de realizar a limpeza de áreas com minas. 

Verifica-se também que, embora a doutrina atual preveja que o elemento 

mínimo de emprego seja o Grupo de Engenharia, o emprego mais usual na 

MINUSTAH foi por equipe especializada, dimensionada de acordo com as 

características do trabalho a ser executado. Novas pesquisas podem ter como foco a 

natureza e a quantidade das principais equipes, embora sua constituição possa variar 

de acordo com a especificidade de cada Missão. 

 

5.1.3 Considerações sobre o Adestramento 

 

Sobre o Adestramento, identificou-se a necessidade de manter a tropa 

adestrada e com as capacidades adequadas para situações de combate, uma vez que 

o ambiente operacional em uma Op Paz é extremamente volátil e a situação de 

segurança pode se deteriorar repentinamente. Isso implica que o treinamento de 

tropas para Op Paz deve manter, durante todo o período da Missão, módulos que 

possibilitem a atuação técnica das frações de Engenharia em ambientes de risco. 
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Ainda em relação ao Adestramento, verifica-se que as missões da atividade de 

Ap Ge Eng em Op Paz são, em sua maioria, trabalhos de pouca complexidade técnica, 

comparados aos trabalhos executados pela Engenharia brasileira no território 

nacional. No entanto, é necessário que as equipes de trabalho estejam bem 

adestradas, a fim de garantir o emprego eficiente da força de trabalho da Cia E F Paz, 

que é bem limitada. 

 

5.1.4 Considerações sobre o Material 

 

 A situação de segurança no ambiente operacional de uma Missão costuma ser 

volátil, oferecendo riscos ao trabalho técnico da Engenharia caso a fração desdobrada 

não possua meios adequados ao nível das ameaças. Assim, faz-se necessário buscar 

equipar as futuras Cia Eng a serem desdobradas com materiais, inclusive 

equipamentos de engenharia especializados, que ofereçam o mesmo nível de 

mobilidade e proteção das tropas apoiadas, em especial na execução de tarefas da 

atividade de Ap MCP. Novos estudos podem ser desenvolvidos para identificar qual 

material ou equipamento é o mais adequado para cada situação particular. 

Em relação à atividade de Ap Ge Eng, verificou-se que foi constante a utilização 

dos meios da BRAENGCOY para movimentação e transporte de cargas em proveito 

dos demais elementos da Missão. Ainda que a Cia não dispusesse dos melhores 

meios para essas tarefas, o que foi amenizado com a aquisição do guindaste TEREX, 

as solicitações à Cia para a execução desses tipos de trabalhos foram recorrentes em 

todos os Contg, necessitando de adaptações, em especial para o transporte de 

cargas. Assim, sugere-se que o desdobramento em uma futura nova Missão 

contemple meios adequados para carregamento e transporte de materiais, em 

especial de contêineres. Pesquisas futuras poderiam embasar a aquisição do melhor 

equipamento a ser empregado para essas tarefas. 
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5.1.5 Considerações sobre a Educação 

 

O ambiente multinacional de uma Op Paz exige que o militar desdobrado tenha 

a capacidade de interagir com elementos de outros países, que possuem cultura e 

língua diferentes. Este é um fator muito importante para que a interoperabilidade 

necessária em um ambiente de Missão de Paz seja alcançada. 

Primeiramente, isso implica a necessidade do militar ser capaz de se comunicar 

em um ou mais idiomas estrangeiros, em especial o inglês e o francês, devido às 

características das Missões atuais. Observa-se, portanto, a importância do ensino de 

idiomas nos diferentes níveis hierárquicos, devendo a capacidade de comunicação do 

militar ser suficiente para exercer a função ou cargo que ocupa em uma Op Paz. 

Outro aspecto a ser observado é que o militar desdobrado deve ter atitudes 

compatíveis à interação com militares, policiais e civis estrangeiros, respeitando e 

aprendendo a lidar com as diferenças culturais e organizacionais. Com isso, é 

necessário que o ensino militar também promova essa capacidade de convivência, 

estimulando as atitudes adequadas a esse relacionamento. 

 

5.1.6 Considerações sobre o Pessoal 

 

A multifuncionalidade deve ser buscada nos elementos que integram uma Cia 

E F Paz, principalmente nos momentos em que o efetivo necessita ser reduzido. No 

entanto, algumas funções exigem que o militar seja realmente um perito, de maneira 

a minimizar o risco de avaria ao material, principalmente em um ambiente de difícil 

acesso a apoio logístico e manutenção. 

Na MINUSTAH, notou-se presença massiva de sargentos do quadro especial 

(QE), que possuíam anos de experiência que lhes permitiam ter alto grau de 

especialização em mais de um equipamento. Considerando o tempo necessário para 

que operadores de equipamentos de engenharia tenham a multifuncionalidade 

buscada, é interessante estudar a possibilidade de incorporação de militares 

temporários que já contem com o adestramento adequado para operar equipamentos 

de manejo mais complexo, como guindastes, motoniveladoras e usinas de asfalto e 

de britagem. 

 



161 
 

  
 

5.1.7 Considerações sobre Infraestrutura 

 

A infraestrutura necessária a uma tropa em Op Paz deve ser rapidamente 

desdobrada, tendo em vista a urgência de emprego dos meios militares, característica 

de uma Missão. Além disso, a variação constante dos efetivos militares exige que a 

infraestrutura tenha modularidade, a fim de agregar ou desagregar estruturas, 

permanecendo sempre compatível e otimizada para o pessoal e material 

desdobrados.  Assim, com base na experiência no Haiti, sugere-se o emprego de pré-

fabricados de simples montagem e desmontagem para o estabelecimento da 

infraestrutura da Cia Eng. 

Um outro ponto a ser levado em conta é que, embora as capacidades da 

Engenharia possibilitem a melhoria das instalações com trabalhos de instalações mais 

complexos, o desdobramento de uma tropa em Op Paz tem caráter temporário. 

Portanto, caso sejam feitas muitas benfeitorias na infraestrutura da Cia Eng, maior 

será o esforço por ocasião da futura desmobilização e recuperação da área ocupada. 

 

 

CARLOS VINÍCIUS OTTONI BITTENCOURT – Cap Eng 
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APÊNDICE A – SÍNTESE SOBRE DINÂMICA DAS CAPACIDADES DE 

ENGENHARIA AO LONGO DAS FASES EM UMA OPERAÇÃO DE 

PAZ 

 

1. ATIVIDADES E TAREFAS DE ENGENHARIA EM UMA OPERAÇÃO DE PAZ 

 

 A Engenharia, em Operações de Paz, pode ter seus trabalhos reunidos em três 

atividades: 

 

a. Apoio à mobilidade, contramobilidade e proteção (Ap MCP): refere-se às 

tarefas realizadas em proveito das demais tropas militares, e/ou policiais em 

operações conjuntas, que visam a garantir ou aumentar a liberdade de manobra nas 

operações; limitar a capacidade de manobra das forças adversas; e garantir a 

sobrevivência e a proteção do pessoal e material desdobrados em uma Operação de 

Paz (Op Paz). 

 

b. Apoio Geral de Engenharia (Ap Ge Eng): refere-se às tarefas realizadas em 

proveito de toda a Missão desdobrada, seja em apoio ao componente civil, policial 

e/ou militar, que visam a prover a infraestrutura necessária ao cumprimento do 

mandato de uma Op Paz. Envolvem trabalhos mais complexos que exigem 

capacidades técnicas especializadas, compreendendo também as tarefas da função 

logística Engenharia. 

 

c. Apoio aos Parceiros da Missão (Ap Parceiros da Mis): refere-se às tarefas 

que visam a facilitar o trabalho dos demais atores presentes em uma Op Paz e 

contribuir para a estabilidade e a segurança do país anfitrião. Podem ser referentes 

às áreas de capacitação e treinamento, de apoio à construção, de proteção de civis 

ou de ajuda humanitária. 
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2. O EMPREGO DA ENGENHARIA AO LONGO DAS FASES DE UMA OPERAÇÃO 

DE PAZ 

 

 Uma operação de paz multidimensional da Organização das Nações Unidas 

(ONU) pode ser dividida em três fases, que podem se sobrepor e variar de acordo 

com a Missão e seus objetivos: 

 

 Início: período de chegada da estrutura primária da Missão à área de 

operações (A Op). Tem como finalidade a obtenção da Capacidade Operacional 

Inicial, quando os processos, estruturas e serviços internos atingem nível suficiente 

para iniciar a implementação do mandato. 

 Implementação: período de cumprimento do mandato da Missão propriamente 

dito, balizado por metas (benchmarks) que indicam o progresso no sentido da 

consolidação da paz. 

 Transição: período de fim ou de mudança da presença da ONU no país 

anfitrião, compreendendo as etapas de pré-fechamento, conclusão do mandato e 

liquidação da Missão. 

 

Na fase de Início, a Engenharia trabalha prioritariamente no estabelecimento 

da infraestrutura básica da Missão, realizando tarefas principalmente atinentes à 

atividade de Ap Ge Eng. Atua também apoiando a mobilidade, a contramobilidade e a 

proteção dos elementos de manobra nas operações, atuando em ambientes 

extremamente hostis. À medida que os resultados das operações vão sendo 

alcançados, a Engenharia também é demandada em tarefas da Atividade de Apoio 

aos Parceiros da Missão, como forma de entregar resultados imediatos ao 

desdobramento das Forças de Paz e auxiliar no processo de estabilização. 

As principais tarefas de Engenharia na fase de Início da Missão, por atividades, 

podem ser resumidas conforme os quadros a seguir: 
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FUNÇÕES DE 
COMBATE 

PRINCIPAIS TAREFAS DE APOIO À  
MOBILIDADE, CONTRAMOBILIDADE E PROTEÇÃO 

Comando e 
Controle 

Construção e proteção de instalações de comando sumárias (pré-fabricados e 
outras estruturas temporárias) 

Inteligência 
Reconhecimento especializado de Engenharia 

Análise do terreno e de vias de acesso/corredores de mobilidade 

Movimento e 
Manobra 

Transposição e remoção de barreiras, obstáculos e campos minados 

Lançamento de meios de transposição de curso de água 

Construção e reparo expedito de estradas de campanha 

Construção de aeródromos e helipontos sumários 

Proteção 

Fortificação de campanha (construção de pontos fortes, abrigos e outras 
estruturas afins) 
Reforço na proteção de instalações (colocação de sacos de areia, concertina em 
muros, reforço de telhado, etc.) 
Neutralização de artefatos explosivos, engenhos falhados e artefatos explosivos 
improvisados 
Lançamento de barreiras e obstáculos elementares para a proteção da tropa 
(blocos de concreto, concertina, etc.) 

Construção de postos de observação e de revista 

Apoio contra minas e contra artefatos explosivos improvisados (trabalhos sem 
neutralização, como identificação, detecção e marcação) 

 

FUNÇÕES DE 
COMBATE 

PRINCIPAIS TAREFAS DE APOIO GERAL DE ENGENHARIA 

Movimento e 
Manobra 

Manutenção da rede mínima de estradas 
Construção, reparo e manutenção de pontes 
Navegação a bote, em mar ou vias interiores 

Inteligência 
Reconhecimento especializado de Engenharia 
Análise do terreno (estudo do relevo, vegetação, hidrografia, etc.) 

Logística 

Construção de instalações, com o emprego de pré-fabricados (alojamentos, 
depósitos, garagens, cozinha, etc.) 
Manutenção de rodovias (tapa-buraco, regularização de pista, etc.) 
Levantamento topográfico 
Terraplenagem e preparação de terreno 
Tratamento de água (em proveito da Missão) 
Perfuração de poços (em proveito da Missão) 
Manutenção de sistemas de abastecimento de serviços essenciais (água, esgoto, 
energia elétrica, etc.) 
Recuperação de áreas e estruturas danificadas, por ação natural ou do homem 
Controle de danos causados pela tropa em operações 
Movimentação e transporte de cargas, conteinerizadas ou não 

Proteção 
Gestão de riscos ambientais 
Combate a incêndio 
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FUNÇÕES DE 
COMBATE 

 
PRINCIPAIS TAREFAS DE APOIO AOS PARCEIROS DA MISSÃO 

 

Comando e 
Controle 

Tarefas de 
apoio à 

construção 

Construção e reparo de estruturas e instalações em apoio ao 
desenvolvimento local 
Terraplenagem e preparação de terreno em apoio ao 
desenvolvimento local 

Proteção 

Tarefas de 
proteção de 

civis 

Trabalhos de drenagem e limpeza de canais como prevenção a 
enchentes 
Limpeza de vias, com remoção de lixo e entulho 
Perfuração de poços 

Tarefas de 
proteção de 

civis 

Tratamento e distribuição de água  
Desminagem e neutralização de engenhos falhados para a 
proteção de civis 

Tarefas de 
ajuda 

humanitária 

Limpeza e restabelecimento de vias após desastres 
Busca e regate de sobreviventes após desastres 
Fornecimento emergencial de água, comida e abrigos 

 

Na fase de Implementação, a Engenharia continua os trabalhos de 

estabelecimento da Missão até que esta tenha sua estrutura consolidada na A Op. A 

partir daí, a atividade de Ap Ge Eng diminui e dá lugar à atividade de Ap Parceiros da 

Mis, que emprega os meios especializados de Engenharia para alcançar os objetivos 

da Op Paz de desenvolvimento do país anfitrião. Nesse período, com a relativa 

estabilidade da situação de segurança da Missão, a atividade de Ap MCP tende a 

diminuir também, sendo demandada em contextos pontuais de escalada de violência 

ou instabilidade. 

As principais tarefas de Engenharia na fase de Implementação da Missão, por 

atividade, podem ser resumidas conforme os quadros a seguir: 

 

FUNÇÕES DE 
COMBATE 

PRINCIPAIS TAREFAS DE APOIO À  
MOBILIDADE, CONTRAMOBILIDADE E PROTEÇÃO 

Inteligência 
Reconhecimento especializado de Engenharia 

Análise do terreno e vias de acesso/corredores de mobilidade 

Movimento e 
Manobra 

Transposição e remoção de barreiras, obstáculos e campos minados 

Destruição de posições inimigas organizadas 

Lançamento de meios de transposição de curso de água 

Construção e reparo expedito de estradas de campanha 

Construção de aeródromos e helipontos sumários 

Proteção 

Fortificação de campanha (construção de pontos fortes, abrigos e outras 
estruturas afins) 
Reforço na proteção de instalações (colocação de sacos de areia, concertina em 
muros, reforço de telhado, etc.) 
Neutralização de artefatos explosivos, engenhos falhados e artefatos explosivos 
improvisados 
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Proteção 

Lançamento de barreiras e obstáculos elementares para a proteção da tropa 
(blocos de concreto, concertina, etc.) 

Construção de postos de observação e de revista 

Ação contra minas e contra artefatos explosivos improvisados (trabalhos sem 
neutralização, como identificação, detecção e marcação) 

 

FUNÇÕES DE 
COMBATE 

PRINCIPAIS TAREFAS DE APOIO GERAL DE ENGENHARIA 

Comando e 
Controle 

Construção de instalações de comando (estruturas mais complexas, envolvendo 
trabalhos de alvenaria) 

Inteligência 
Reconhecimento especializado de Engenharia 
Análise do terreno (estudo do relevo, vegetação, hidrografia, etc.) 

Movimento e 
Manobra 

Manutenção da rede mínima de estradas 
Construção de estradas 
Construção de aeródromos e heliportos 
Construção, reparo e manutenção de pontes 
Navegação a bote, em mar ou vias interiores 

Logística 

Manutenção de hidrovias, incluindo rampa para embarcações 
Manutenção de rodovias (tapa-buraco, regularização de pista, etc.) 
Execução de projetos de pavimentação 
Manutenção de campos de pouso 
Execução de projetos de drenagem 
Levantamento topográfico 
Terraplenagem e preparação de terreno 
Perfuração de poços (em proveito da Missão) 
Manutenção de sistemas de abastecimento de serviços essenciais (água, esgoto, 
energia elétrica, etc.) 
Logística de Classe IV (previsão, provisão e manutenção de material de 
construção e fortificação) 
Logística de Classe VI (previsão, provisão e manutenção de material de 
engenharia e cartografia) 
Apoio à gestão de patrimônio imobiliário sob responsabilidade da Missão 
Recuperação de áreas e estruturas danificadas, por ação natural ou do homem 
Controle de danos causados pela tropa em operações 
Movimentação e transporte de cargas, conteinerizadas ou não 

Proteção 

Construção de instalações (mais complexas, não provisórias) 
Construção de barreiras (cercas, muros e outros obstáculos mais complexos) 
Ações Antiartefatos Explosivos Improvisados (Anti AEI), envolvendo outros 
trabalhos além da neutralização 
Avaliação sobre riscos ambientais 
Combate a incêndio 

 

FUNÇÕES DE 
COMBATE 

 
PRINCIPAIS TAREFAS DE APOIO AOS PARCEIROS DA MISSÃO 

 

Comando e 
Controle 

Tarefas de 
Capacitação e 
Treinamento 

Apoio à formação de mão-de-obra qualificada 

Treinamento de pessoal para emprego em trabalhos da Missão 

Tarefas de 
apoio à 

construção 

Construção e reparo de estruturas e instalações em apoio ao 
desenvolvimento local 
Construção e manutenção de estradas, rodovias, etc., incluindo 
pavimentação, em apoio ao desenvolvimento local 
Terraplenagem e preparação de terreno em apoio ao 
desenvolvimento local 
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FUNÇÕES DE 
COMBATE 

 
PRINCIPAIS TAREFAS DE APOIO AOS PARCEIROS DA MISSÃO 

 

Proteção 
Tarefas de 
proteção de 

civis 

Trabalhos de drenagem e limpeza de canais como prevenção a 
enchentes 
Limpeza de vias, com remoção de lixo e entulho 
Perfuração de poços 
Tratamento e distribuição de água 

Proteção 

Tarefas de 
proteção de 

civis 

Desminagem e neutralização de engenhos falhados para a 
proteção de civis 

Tarefas de 
ajuda 

humanitária 

Limpeza e restabelecimento de vias após desastres 
Busca e regate de sobreviventes após desastres 
Fornecimento emergencial de água, comida e abrigos 

 

Na fase de Transição, a Engenharia diminui seu emprego na atividade de Ap 

Parceiros da Mis, passando a atuar prioritariamente em tarefas de capacitação e 

treinamento e apoio ao estabelecimento da infraestrutura local, a fim de diminuir a 

dependência do país para com a Missão. A atividade de Ap MCP tende a permanecer 

em níveis baixos, visto que se espera que a situação de segurança já tenha atingido 

boa estabilidade nesta fase, diminuindo o número de operações. Já a atividade de Ap 

Ge Eng tende a crescer de importância com a gradativa desmobilização dos 

contingentes até atingir seu ponto ápice após a conclusão do mandato, quando todos 

os esforços da Missão são voltados para a retirada das tropas do país anfitrião.  

As principais tarefas de Engenharia na fase de Transição da Missão, por 

atividade, podem ser resumidas conforme os quadros a seguir: 

 

FUNÇÕES DE 
COMBATE 

PRINCIPAIS TAREFAS DE APOIO À 
MOBILIDADE, CONTRAMOBILIDADE E PROTEÇÃO 

Inteligência 
Reconhecimento especializado de Engenharia 

Análise do terreno e vias de acesso/corredores de mobilidade 

Movimento e 
Manobra 

Construção e reparo expedito de estradas de campanha 

Construção de aeródromos e helipontos sumários 

Proteção 

Reforço na proteção de instalações (colocação de sacos de areia, concertina em 
muros, reforço de telhado, etc.) 

Neutralização de artefatos explosivos, engenhos falhados e artefatos explosivos 
improvisados 

Lançamento de barreiras e obstáculos elementares para a proteção da tropa 
(blocos de concreto, concertina, etc.) 

Ação contra minas e contra artefatos explosivos improvisados (trabalhos sem 
remoção, como identificação, detecção e marcação) 
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FUNÇÕES DE 
COMBATE 

TAREFAS DE APOIO GERAL DE ENGENHARIA 

Movimento e 
Manobra 

Manutenção da rede mínima de estradas 
Construção, reparo e manutenção de pontes 
Navegação a bote, em mar ou vias interiores 
Manutenção de rodovias (tapa-buraco, regularização de pista, etc.) 

Inteligência Reconhecimento especializado de Engenharia 

Logística 

Levantamento topográfico 
Terraplenagem e preparação de terreno 
Tratamento de água (em proveito da Missão) 
Manutenção de sistemas de abastecimento de serviços essenciais (água, esgoto, 
energia elétrica, etc.) 
Apoio à gestão de patrimônio imobiliário sob responsabilidade da Missão 
Recuperação de áreas e estruturas danificadas, por ação natural ou do homem 
Controle de danos causados pela tropa em operações 
Movimentação e transporte de cargas, conteinerizadas ou não 

Proteção 
Gestão de riscos ambientais 
Combate a incêndio 

 

FUNÇÕES DE 
COMBATE 

  
TAREFAS DE APOIO AOS PARCEIROS DA MISSÃO 

 

Comando e 
Controle 

Tarefas de 
Capacitação e 
Treinamento 

Apoio à formação de mão-de-obra qualificada 

Tarefas de 
apoio à 

construção 

Construção e reparo de estruturas e instalações em apoio ao 
desenvolvimento local 
Terraplenagem e preparação de terreno em apoio ao 
desenvolvimento local 

Proteção 

Tarefas de 
proteção de 

civis 

Trabalhos de prevenção a enchentes, mais voltados à 
conscientização 
Perfuração de poços em apoio ao desenvolvimento local 
Desminagem e remoção de engenhos falhados para a 
proteção de civis 

Tarefas de 
ajuda 

humanitária 

Limpeza e restabelecimento de vias após desastres 

Busca e regate de sobreviventes após desastres 

 

3. A DINÂMICA DAS CAPACIDADES DE ENGENHARIA AO LONGO DAS FASES 

DE UMA OPERAÇÃO DE PAZ 

 

As capacidades de Engenharia exigidas em uma Operação de Paz variam de 

acordo com suas fases, com a mudança de prioridade da execução das atividades e 

tarefas em cada período. O gráfico a seguir apresenta como a demanda de cada 

atividade varia ao longo da Missão: 
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4. FATORES QUE INFLUENCIAM NA VARIAÇÃO DE CAPACIDADES DA 

ENGENHARIA EM OPERAÇÕES DE PAZ 

 

 Existem quatro fatores principais que influenciam na variação de capacidades 

da Engenharia em Operações de Paz: capacidade de apoio da Missão; situação de 

segurança; situação humanitária e de desenvolvimento; e situação financeira da 

Missão. 

 

a. Capacidade de apoio da Missão: refere-se à infraestrutura, ao pessoal e aos 

meios disponíveis para que a Missão, com um todo, desenvolva suas atividades. Nas 

fases de Início e ao final da fase de Transição, a Engenharia é exigida principalmente 

em sua capacidade logística, caracterizada principalmente pela atividade de Apoio 

Geral de Engenharia. O empenho da fração de Engenharia nessa atividade influencia 

na disponibilidade de meios e pessoal para as demais, o que deve ser levado em 

conta pelo escalão superior na priorização dos trabalhos. 

 

b. Situação de segurança: a atuação de uma Força de Paz em um ambiente 

hostil exige que a Engenharia possua a mesma mobilidade e o mesmo nível de 

proteção dos elementos de manobra que apoia. Essa capacidade deve ser mantida 

Início Implementação Transição

Atividades de Engenharia ao longo das fases de uma Op Paz

Ap MCP Ap Ge Eng Ap Parceiros da Mis
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durante todo o período da Missão, dada a volatilidade da situação de segurança no 

ambiente operacional de uma Op Paz. Além disso, caso a situação de segurança não 

permita que parceiros da Missão cumpram suas atribuições, pode caber à Engenharia 

a execução de tarefas de assistência direta à população. 

 

c. Situação humanitária e de desenvolvimento: o nível de precariedade da 

situação humanitária e de desenvolvimento do país anfitrião pode influenciar na 

demanda pela atividade de Apoio aos Parceiros da Missão, devido à capacidade dos 

trabalhos de Engenharia de gerar mudanças significativas nas condições de vida da 

população. Assim, em situações de crise humanitária, emergenciais ou não, a 

Engenharia pode ser chamada a atuar no apoio à construção de infraestrutura básica, 

na capacitação e treinamento de pessoal, na proteção de civis ou na assistência 

humanitária direta. 

 

d. Situação financeira da Missão: uma fração de Engenharia necessita manter 

uma cauda logística apropriada que lhe forneça insumos e suprimentos necessários, 

a ser provida pela Missão. Dessa forma, a situação financeira da Missão pode 

influenciar na capacidade da Engenharia em executar trabalhos e na complexidade 

das missões a serem realizadas. Ainda, os recursos disponíveis na Missão poderão 

significar o emprego ou não da fração de Engenharia em trabalhos que costumam ser 

realizados por funcionários civis e empresas contratadas, em especial nos períodos 

de mobilização e desmobilização.  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA A MILITARES COM EXPERIÊNCIA EM 

OP PAZ 

 

A presente entrevista integra, como instrumento de pesquisa, a dissertação de 

mestrado em Ciências Militares do Cap Eng Carlos Vinícius Ottoni Bittencourt, cujo 

título é "A READEQUAÇÃO DAS CAPACIDADES NO EMPREGO DA 

ENGENHARIA EM OPERAÇÕES DE PAZ: UM ESTUDO SOBRE A MISSÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA A ESTABILIZAÇÃO NO HAITI”, a ser apresentada à 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais como requisito parcial para a obtenção do Grau 

de Mestre em Ciências Militares. 

Considerando a recente e marcante experiência do emprego real de uma Cia 

E F Paz, por 12 anos, em uma Missão que é referência de sucesso, esta pesquisa é 

orientada pelo seguinte problema: como as capacidades da Engenharia são 

readequadas ao longo de uma Operação de Paz? 

Assim, esta entrevista pretende coletar informações e opiniões a respeito do 

emprego da Engenharia ao longo das Operações de Paz, a fim de identificar quais as 

capacidades mais demandadas nas diversas fases de uma Missão. 

A experiência do senhor no campo das Operações de Paz será de fundamental 

importância para que esta pesquisa alcance os resultados pretendidos, servindo de 

contribuição para o aperfeiçoamento da Doutrina Militar Terrestre. 

Desde já, agradeço a disponibilidade e atenção e fico à disposição para demais 

esclarecimentos/contribuições nos seguintes contatos: 

E-mail 1: bittencourt.carlos@eb.mil.br 

E-mail 2: carlosvobittencourt@gmail.com 

Celular: +55 (19) 99914 – 8989 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

a. Nome completo (destacar nome de guerra): _______________________________ 

b. Posto/Função atual: _________________________________________________ 

c. Experiência em Operações de Paz (favor citar função, posto e período da 

experiência): _________________________________________________________ 
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2. FASES DA MISSÃO 

 

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer quais são as fases de uma Operação 

de Paz no escopo dessa pesquisa. 

O documento “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and 

Guidelines” (2008), também conhecido Doutrina Capstone, define a natureza, o 

objetivo e as principais atividades das Operações de Paz da ONU contemporâneas. 

Segundo a publicação, embora cada Missão evolua de maneira diferente, é possível, 

para fins de planejamento, dividir uma Op Paz em 3 fases:   

- Início da Missão (Mission Start-up), que se traduz na chegada da Missão e 

sua estrutura à área de Op e que tem como finalidade a obtenção da chamada 

Capacidade Operacional Inicial (Initial Operating Capability - IOC), quando os 

processos, estruturas e serviços internos da Missão atingem nível suficiente de 

recursos e capacidades para iniciar a implementação do mandato, expandir a Missão 

e dar-lhe o apoio adequado (UN, 2010a, p. 6) ;    

- Implementação (Implementation), que é o cumprimento do mandato da Missão 

propriamente dito, balizado por metas (benchmarks) que indicam o progresso para a 

consolidação da paz; e   

- Transição (Transition), que pode significar o fim ou não da presença da ONU 

no país anfitrião, compreendendo a transferência (hand-over), a retirada (withdrawal) 

e o fechamento ou liquidação (liquidation) de uma Missão. (UN, 2008b, p. 61).   

Cabe ressaltar que as fases podem se sobrepor e variar em intensidade e escala 

de acordo com a situação da missão e dos objetivos a serem atingidos. 

 

3. CAPACIDADES RELACIONADAS À ATIVIDADE DE APOIO À MOBILIDADE, 

CONTRAMOBILIDADE E PROTEÇÃO (Ap MCP) 

 

A atividade de Ap MCP é aquela voltada à ampliação do poder de combate dos 

elementos de manobra, acelerando a sua concentração e aumentando a velocidade 

e o ritmo da força para explorar vulnerabilidades inimigas (apoio à Mobilidade).  

Além disso, limita as capacidades do inimigo ao reforçar as restrições físicas 

naturais do ambiente (apoio à contramobilidade) e visa a reduzir ou anular os efeitos 

das ações do inimigo e das intempéries sobre a tropa e o material e a ampliar a 
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capacidade de sobrevivência da força, proporcionando abrigo, segurança e bem-estar 

(apoio à proteção). 

A seguir, encontram-se um quadro resumo extraído do manual EB70-MC-

10.237: A Engenharia nas Operações (2018), que relaciona as tarefas de Engenharia 

de Ap MCP por Funções de Combate; e um quadro resumo das tarefas de Engenharia 

de Combate, conforme o Manual de Unidades de Engenharia da ONU (2015), 

separadas por Funções de Combate por este pesquisador. 
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d. Quais as tarefas da Atv Ap MCP o Sr considera que são mais requisitadas por uma 

Missão em sua fase de Início? Por quê? 

 

e. Quais as tarefas da Atv Ap MCP o Sr considera que são mais requisitadas por uma 

Missão em sua fase de Implementação? Por quê? 

 

f. Quais as tarefas da Atv Ap MCP o Sr considera que são mais requisitadas por uma 

Missão em sua fase de Transição? Por quê? 

 

g. O Sr possui alguma experiência relevante em que observou o apoio da Engenharia 

à Mobilidade, Contramobilidade ou Proteção? Se sim, relate resumidamente sua 

experiência no campo abaixo, informando quando e onde aconteceu. 

 

h. Na situação apresentada, o Sr considera que a tropa de Engenharia que prestou o 

apoio possuía as capacidades necessárias/adequadas? Por quê? 

 

4. CAPACIDADES RELACIONADAS À ATIVIDADE DE APOIO GERAL DE 

ENGENHARIA (Ap Ge Eng) 

 

A atividade de Ap Ge Eng reúne as tarefas que “mantém, modificam ou 

complementam o ambiente físico do teatro de operações e proporcionam a 

infraestrutura necessária para as operações militares” (BRASIL, 2018a, p. 2-6), 

compreendendo, ainda, as tarefas relativas à função logística engenharia. Os 

trabalhos técnicos referentes a projetos, obras, patrimônio imobiliário, meio ambiente 

e material de engenharia também são abrangidos por essa atividade. 

As tarefas dessa atividade diferenciam-se das de Ap MCP, principalmente, pelo 

seu nível de complexidade. 

A seguir, encontram-se um quadro resumo extraído do manual EB70-MC-

10.237: A Engenharia nas Operações (2018), que relaciona as tarefas de Engenharia 

de Ap Ge Eng por Funções de Combate; e um quadro resumo das tarefas de 

Engenharia de Construção, conforme o Manual de Unidades de Engenharia da ONU 

(2015), separadas por Funções de Combate por este pesquisador. 
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i. Quais as tarefas da Atv Ap Ge Eng o Sr considera que são mais requisitadas por 

uma Missão em sua fase de Início? Por quê? 
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j. Quais as tarefas da Atv Ap Ge Eng o Sr considera que são mais requisitadas por 

uma Missão em sua fase de Implementação? Por quê? 

 

k. Quais as tarefas da Atv Ap Ge Eng o Sr considera que são mais requisitadas por 

uma Missão em sua fase de Transição? Por quê? 

 

l. O Sr possui alguma experiência relevante em que observou o Ap Ge Eng? Se sim, 

relate resumidamente sua experiência no campo abaixo, informando quando e onde 

aconteceu. 

 

m. Na situação apresentada, o Sr considera que a tropa de Engenharia que prestou o 

apoio possuía as capacidades necessárias/adequadas? Por quê? 

 

5. CAPACIDADES RELACIONADAS À ATIVIDADE DE APOIO AOS PARCEIROS 

DA MISSÃO 

 

A atividade de Apoio aos Parceiros da Missão envolve as tarefas que visam a 

contribuir para a estabilidade e a segurança do país anfitrião e facilitar os trabalhos de 

atores como o governo local, as agências de ajuda internacional, os escritórios locais 

das agências da ONU (UN Country Team) e as organizações não governamentais. 

Segundo a doutrina da ONU, os trabalhos desta atividade podem ser reunidos nas 

seguintes tarefas: 

• Apoio à Construção, envolvendo trabalhos de construção vertical e 

horizontal em proveito do desenvolvimento local. 

• Capacitação e Treinamento, que envolve os trabalhos relacionados à 

melhoria das capacidades e habilidades locais a partir da experiência e do 

equipamento possuídos pela fração de Engenharia. 

• Proteção de Civis, que envolve trabalhos que visam a prover segurança 

física à população local e prevenir ações danosas de ameaças, através de trabalhos 

de terraplenagem, drenagem, projetos de prevenção a enchentes e remoção de 

esgoto, perfuração de poços e tratamento de água, além de desminagem, remoção 

de engenhos falhados e remoção de dispositivos explosivos improvisados. 
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• Assistência em desastres, com trabalhos de equipamento pesado para 

limpeza e restabelecimento de vias, busca e resgate de sobreviventes e fornecimento 

emergencial de comida, água e abrigos. 

Abaixo, encontra-se um quadro resumo das tarefas de Engenharia desta 

atividade, conforme o Manual de Unidades de Engenharia da ONU (2015), separadas 

por Funções de Combate por este pesquisador. 

 

 

 

n. Quais as tarefas da atividade de Apoio aos Parceiros da Missão o Sr considera que 

são mais requisitadas pela Missão em sua fase de Início? Por quê? 

 

o. Quais as tarefas da atividade de Apoio aos Parceiros da Missão o Sr considera que 

são mais requisitadas pela Missão em sua fase de Implementação? Por quê? 

 

p. Quais as tarefas da atividade de Apoio aos Parceiros da Missão o Sr considera que 

são mais requisitadas pela Missão em sua fase de Transição? Por quê? 

 

q. O Sr possui alguma experiência relevante em que observou o apoio da Engenharia 

aos parceiros da Missão? Se sim, relate resumidamente sua experiência no campo 

abaixo, informando quando e onde aconteceu. 

 

r. Na situação apresentada, o Sr considera que a tropa de Engenharia que prestou o 

apoio possuía as capacidades necessárias/adequadas? Por quê? 

 

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Utilize o espaço abaixo caso queira contribuir com mais alguma informação que 

considere interessante à pesquisa. 

MUITO OBRIGADO POR SUA CONTRIBUIÇÃO! 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA A EX-INTEGRANTES DA BRAENGCOY 

(Cmt, SCmt, G3 e Adj G3) 

 

A presente entrevista integra, como instrumento de pesquisa, a dissertação de 

mestrado em Ciências Militares do Cap Eng Carlos Vinícius Ottoni Bittencourt, cujo 

título é "A READEQUAÇÃO DAS CAPACIDADES NO EMPREGO DA 

ENGENHARIA EM OPERAÇÕES DE PAZ: UM ESTUDO SOBRE A MISSÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA A ESTABILIZAÇÃO NO HAITI”, a ser apresentada à 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais como requisito parcial para a obtenção do Grau 

de Mestre em Ciências Militares. 

Considerando a recente e marcante experiência do emprego real de uma Cia 

E F Paz, por 12 anos, em uma Missão que é referência de sucesso, esta pesquisa é 

orientada pelo seguinte problema: como as capacidades da Engenharia são 

readequadas ao longo de uma Operação de Paz? 

Assim, esta entrevista pretende coletar informações e opiniões a respeito do 

emprego da Engenharia ao longo da MINUSTAH, a fim de identificar quais as 

capacidades mais demandadas nas diversas fases da Missão. 

A experiência do senhor, como ex-integrante da BRAENGCOY, será de 

fundamental importância para que esta pesquisa alcance os resultados pretendidos, 

servindo de contribuição para o aperfeiçoamento da Doutrina Militar Terrestre. 

Desde já, agradeço a disponibilidade e atenção e fico à disposição para demais 

esclarecimentos/contribuições nos seguintes contatos: 

E-mail 1: bittencourt.carlos@eb.mil.br 

E-mail 2: carlosvobittencourt@gmail.com 

Celular: +55 (19) 99914 - 8989 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

a. Nome completo: ___________________________________________________ 

b. Posto atual: _______________________________________________________ 

c. Contingente(s) em esteve na BRAENGCOY: ______________________________ 

d. Posto durante a(s) Missão(ões): ________________________________________ 

e. Função durante a Missão: _____________________________________________ 
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2. CAPACIDADES RELACIONADAS À ATIVIDADE DE APOIO À MOBILIDADE, 

CONTRAMOBILIDADE E PROTEÇÃO (Ap MCP) 

 

A atividade de Ap MCP é aquela voltada à ampliação do poder de combate dos 

elementos de manobra, acelerando a sua concentração e aumentando a velocidade 

e o ritmo da força para explorar vulnerabilidades inimigas (apoio à Mobilidade).  

Além disso, limita as capacidades do inimigo ao reforçar as restrições físicas 

naturais do ambiente (apoio à contramobilidade) e visa a reduzir ou anular os efeitos 

das ações do inimigo e das intempéries sobre a tropa e o material e ampliar a 

capacidade de sobrevivência da força, proporcionando abrigo, segurança e bem-estar 

(apoio à proteção). 
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f. Quais as tarefas da atividade de Ap MCP o Sr considera que eram mais requisitadas 

pela Missão no emprego da Engenharia no(s) período(s) em que o Sr esteve na 

Missão? 

 

g. O Sr considera que as capacidades da BRAENGCOY eram adequadas ao 

cumprimento dessas tarefas? Por quê?  

 

h. Quais demandas da Missão o Sr considera que a BRAENGCOY não foi capaz de 

atender, plenamente ou parcialmente? Por quê?  

 

i. O Sr possui alguma experiência relevante com a atividade de Ap MCP que gostaria 

de compartilhar? Se sim, utilize o campo abaixo para relatá-la: 

 

3. CAPACIDADES RELACIONADAS À ATIVIDADE DE APOIO GERAL DE 

ENGENHARIA (Ap Ge Eng) 

 

A atividade de Ap Ge Eng reúne as tarefas que “mantém, modificam ou 

complementam o ambiente físico do teatro de operações e proporcionam a 

infraestrutura necessária para as operações militares” (BRASIL, 2018a, p. 2-6), 

compreendendo, ainda, as tarefas relativas à função logística engenharia. Os 

trabalhos técnicos referentes a projetos, obras, patrimônio imobiliário, meio ambiente 

e material de engenharia também são abrangidos por essa atividade. 

As tarefas dessa atividade diferenciam-se das de Ap MCP, principalmente, pelo 

seu nível de complexidade. 

Abaixo, encontram-se um quadro resumo extraído do manual EB70-MC-

10.237: A Engenharia nas Operações (2018), que relaciona as tarefas de Engenharia 

de Ap MCP por Funções de Combate; e um quadro resumo das tarefas de Engenharia 

conforme o Manual de Unidades de Engenharia da ONU (2015), separadas por 

Funções de Combate por este pesquisador. 
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j. Quais as tarefas da atividade de Ap Ge Eng o Sr considera que eram mais 

requisitadas pela Missão no emprego da Engenharia no(s) período(s) em que o Sr 

esteve na Missão? 
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k. O Sr considera que as capacidades da BRAENGCOY eram adequadas ao 

cumprimento dessas tarefas? Por quê? 

 

l. Quais demandas da Missão o Sr considera que a BRAENGCOY não foi capaz de 

atender, plenamente ou parcialmente? Por quê? 

 

m. O Sr possui alguma experiência relevante com a atividade de Ap Ge Eng que 

gostaria de compartilhar? Se sim, utilize o campo abaixo para relatá-la: 

 

4. CAPACIDADES RELACIONADAS À ATIVIDADE DE APOIO AOS PARCEIROS 

DA MISSÃO 

 

A atividade de Apoio aos Parceiros da Missão envolve as tarefas que visam a 

contribuir para a estabilidade e a segurança do país anfitrião e facilitar os trabalhos de 

atores como o governo local, as agências de ajuda internacional, os escritórios locais 

das agências da ONU (UN Country Team) e as organizações não governamentais. 

Segundo a doutrina da ONU, os trabalhos desta atividade podem ser reunidos nas 

seguintes tarefas: 

 

• Apoio à Construção, envolvendo trabalhos de construção vertical e horizontal 

em proveito do desenvolvimento local. 

• Capacitação e Treinamento, que envolve os trabalhos relacionados à melhoria 

das capacidades e habilidades locais a partir da experiência e do equipamento 

possuídos pela fração de Engenharia. 

• Proteção de Civis, que envolve trabalhos que visam a prover segurança física 

à população local e prevenir ações danosas de ameaças, através de trabalhos de 

terraplenagem, drenagem, projetos de prevenção a enchentes e remoção de esgoto, 

perfuração de poços e tratamento de água, além de desminagem, remoção de 

engenhos falhados e remoção de dispositivos explosivos improvisados. 

• Assistência em desastres, com trabalhos de equipamento pesado para 

limpeza e restabelecimento de vias, busca e resgate de sobreviventes e fornecimento 

emergencial de comida, água e abrigos. 
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Abaixo, encontra-se um quadro resumo das tarefas de Engenharia desta 

atividade, conforme o Manual de Unidades de Engenharia da ONU (2015), separadas 

por Funções de Combate por este pesquisador. 

 

 

 

n. Quais as tarefas da atividade de Apoio aos Parceiros da Missão o Sr considera que 

eram mais requisitadas pela Missão no emprego da Engenharia no(s) período(s) em 

que o Sr esteve na Missão?  

 

o. O Sr considera que as capacidades da BRAENGCOY eram adequadas ao 

cumprimento dessas tarefas? Por quê?  

p. Quais demandas da Missão o Sr considera que a BRAENGCOY não foi capaz de 

atender, plenamente ou parcialmente? Por quê? 

 

q. O Sr possui alguma experiência relevante com a atividade de Ap aos Parceiros da 

Missão que gostaria de compartilhar? Se sim, utilize o campo abaixo para relatá-la: 

 

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Utilize o espaço abaixo caso queira contribuir com mais alguma informação que 

considere interessante à pesquisa. 

 

MUITO OBRIGADO POR SUA CONTRIBUIÇÃO! 
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APÊNDICE D – MODELO DE QUESTIONÁRIO SOBRE CAPACIDADES DA 

ENGENHARIA 

 

O presente questionário integra, como instrumento de pesquisa, a dissertação 

de mestrado em Ciências Militares do Cap Eng Carlos Vinícius Ottoni Bittencourt, 

cujo título é "A READEQUAÇÃO DAS CAPACIDADES NO EMPREGO DA 

ENGENHARIA EM OPERAÇÕES DE PAZ: UM ESTUDO SOBRE A MISSÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA A ESTABILIZAÇÃO NO HAITI”, a ser apresentada à 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais como requisito parcial para a obtenção do Grau 

de Mestrado em Ciências Militares. 

Considerando a recente e marcante experiência do emprego real de uma Cia 

E F Paz, por 12 anos, em uma Missão que é referência de sucesso, esta pesquisa é 

orientada pelo seguinte problema: como as capacidades da Engenharia são 

readequadas ao longo de uma Operação de Paz?  

Assim, este questionário pretende coletar informações e opiniões a respeito do 

emprego da Engenharia ao longo da MINUSTAH, a fim de identificar quais as 

capacidades mais demandadas nas diversas fases da Missão. 

O questionário tem duração aproximada de 15 minutos. A experiência do 

senhor, como ex-integrante da BRAENGCOY, será de fundamental importância para 

que esta pesquisa alcance os resultados pretendidos, servindo de contribuição para o 

aperfeiçoamento da Doutrina Militar Terrestre. 

Desde já, agradeço a disponibilidade e atenção e fico à disposição para demais 

esclarecimentos/contribuições nos seguintes contatos: 

E-mail 1: bittencourt.carlos@eb.mil.br 

E-mail 2: carlosvobittencourt@gmail.com 

Celular: +55 (19) 99914 - 8989 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

a. Nome completo: ___________________________________________________ 

b. Posto atual: _______________________________________________________ 

c. Contingente(s) em esteve na BRAENGCOY: ______________________________ 

d. Posto durante a(s) Missão(ões): ________________________________________ 

e. Função durante a Missão: _____________________________________________ 
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2. CAPACIDADES RELACIONADAS À ATIVIDADE DE APOIO À MOBILIDADE, 

CONTRAMOBILIDADE E PROTEÇÃO (Ap MCP) 

 

A atividade de Ap MCP é aquela voltada à ampliação do poder de combate dos 

elementos de manobra, acelerando a sua concentração e aumentando a velocidade 

e o ritmo da força para explorar vulnerabilidades inimigas (apoio à Mobilidade).  

Além disso, limita as capacidades do inimigo ao reforçar as restrições físicas 

naturais do ambiente (apoio à contramobilidade) e visa a reduzir ou anular os efeitos 

das ações do inimigo e das intempéries sobre a tropa e o material e ampliar a 

capacidade de sobrevivência da força, proporcionando abrigo, segurança e bem-estar 

(apoio à proteção). 

 

f. Quais as tarefas desta atividade executadas com maior frequência no período em 

que o Sr esteve na Missão? 

 

TAREFAS DE APOIO A MCP 
Marque 
um “x” 

1) Construção e proteção de instalações de comando sumárias (pré-fabricados e 
outras estruturas temporárias) 

 

2) Reconhecimento especializado de Engenharia  

3) Análise do terreno e vias de acesso/corredores de mobilidade  

4) Transposição e remoção de barreiras, obstáculos e campos minados  

5) Destruição de posições inimigas organizadas  

6) Lançamento de meios de transposição de curso de água  

7) Construção e reparo expedito de estradas de campanha  

8) Construção de aeródromos e helipontos sumários  

9) Fortificação de campanha (construção de pontos fortes, abrigos e outras 
estruturas afins) 

 

10) Reforço na proteção de instalações (colocação de sacos de areia, concertina 
em muros, reforço de telhado, etc.) 

 

11) Remoção e destruição de artefatos explosivos, engenhos falhados e 
dispositivos explosivos improvisados 

 

12) Camuflagem (trabalhos elementares com rede de camuflagem e outros 
materiais simples) 

 

13) Lançamento de barreiras e obstáculos elementares para a proteção da tropa 
(blocos de concreto, concertina, etc.) 

 

14) Construção de postos de observação e de revista  

15) Apoio contra minas e contra dispositivos explosivos improvisados (trabalhos 
sem remoção, como identificação, detecção e marcação) 

 

Outras (especificar) 
________________________________________________________ 
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g. Há alguma outra tarefa realizada que gostaria de acrescentar a esta atividade? 

Qual(is)? 

 

h. O Sr possui alguma experiência relevante com a atividade de Ap MCP que gostaria 

de compartilhar? Se sim, utilize o campo abaixo para relatá-la: 

 

i. Na situação apresentada, o Sr considera que a tropa de Engenharia que prestou o 

apoio possuía as capacidades necessárias/adequadas? Por quê? 

 

j. Outros comentários julgados importantes sobre a atividade de Ap MCP: 

 

3. CAPACIDADES RELACIONADAS À ATIVIDADE DE APOIO GERAL DE 

ENGENHARIA (Ap Ge Eng) 

 

A atividade de Ap Ge Eng reúne as tarefas que “mantém, modificam ou 

complementam o ambiente físico do teatro de operações e proporcionam a 

infraestrutura necessária para as operações militares” (BRASIL, 2018a, p. 2-6), 

compreendendo também as tarefas relativas à função logística engenharia. 

Os trabalhos técnicos referentes a projetos, obras, patrimônio imobiliário, meio 

ambiente e material de engenharia também são abrangidos por essa atividade. 

As tarefas dessa atividade diferenciam-se das de Ap MCP principalmente pelo 

seu nível de complexidade. 

 
k. Quais as tarefas desta atividade executadas com maior frequência no período em 
que o Sr esteve na Missão? 

 
 

TAREFAS DE APOIO GERAL DE ENGENHARIA 
Marque 
um “x” 

1) Construção de instalações de comando (estruturas mais complexas, 
envolvendo trabalhos de alvenaria) 

 

2) Manutenção da rede mínima de estradas para a tropa  
3) Análise do terreno (estudo do relevo, vegetação, hidrografia, etc.)  
4) Construção de estradas  
5) Construção de aeródromos e heliportos  
6) Construção, reparo e manutenção de pontes  
7) Navegação a bote, em mar ou vias interiores  
8) Construção de instalações logísticas (depósitos, garagens, cozinha, etc.)  
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TAREFAS DE APOIO GERAL DE ENGENHARIA 
Marque 
um “x” 

9) Manutenção de hidrovias, incluindo rampa para embarcações  
10) Manutenção de rodovias (tapa-buraco, regularização de pista, etc.)  
11) Execução de projetos de pavimentação  
12) Manutenção de ferrovias  
13) Manutenção de campos de pouso  
14) Execução de projetos de drenagem  
15) Levantamento topográfico  
16) Terraplenagem e preparação de terreno  
17) Tratamento de água (em proveito da MINUSTAH)  
18) Perfuração de poços (em proveito da MINUSTAH)  
19) Manutenção de sistemas de abastecimento de serviços essenciais para a 
tropa (água, esgoto, energia elétrica, etc.) 

 

20) Logística de Classe IV (previsão, provisão e manutenção de material de 
construção e fortificação) 

 

21) Logística de Classe VI (previsão, provisão e manutenção de material de 
engenharia e cartografia) 

 

22) Apoio à gestão de patrimônio imobiliário  
23) Recuperação de áreas e estruturas danificadas, por ação natural ou do homem  
24) Controle de danos causados pela tropa em operações  
25) Construção de instalações para a proteção da tropa (mais complexas, não 
provisórias, em alvenaria) 

 

26) Construção de barreiras (cercas, muros e outros obstáculos mais complexos)  
27) Ações Antidispositivos Explosivos Improvisados (Anti DEI), envolvendo 
outros trabalhos além da remoção 

 

28) Camuflagem (trabalhos mais complexos, com larga utilização de meios)  
29) Avaliação sobre riscos ambientais  
30) Combate a incêndio  

 

l. Há alguma outra tarefa realizada que gostaria de acrescentar a esta atividade? 

Qual(is)? 

 

m. O Sr possui alguma experiência relevante com a atividade de Ap Ge Eng que 

gostaria de compartilhar? Se sim, utilize o campo abaixo para relatá-la: 

 

n. Na situação apresentada, o Sr considera que a tropa de Engenharia que prestou o 

apoio possuía as capacidades necessárias/adequadas? Por quê? 

 

o. Outros comentários julgados importantes sobre a atividade de Ap Ge Eng: 

 



201 
 

  
 

4. CAPACIDADES RELACIONADAS À ATIVIDADE DE APOIO AOS PARCEIROS 

DA MISSÃO 

 

A atividade de Apoio aos Parceiros da Missão envolve as tarefas que visam a 

contribuir para a estabilidade e a segurança do país anfitrião e facilitar os trabalhos de 

atores como o governo local, as agências de ajuda internacional, os escritórios locais 

das agências da ONU (UN Country Team) e as organizações não governamentais. 

Segundo a doutrina da ONU, os trabalhos desta atividade podem ser reunidos nas 

seguintes tarefas: 

• Apoio à Construção, envolvendo trabalhos de construção vertical e horizontal 

em proveito do desenvolvimento local. 

• Capacitação e Treinamento, que envolve os trabalhos relacionados à melhoria 

das capacidades e habilidades locais a partir da experiência e do equipamento 

possuídos pela fração de Engenharia. 

• Proteção de Civis, que envolve trabalhos que visam a prover segurança física 

à população local e prevenir ações danosas de ameaças. 

• Assistência em desastres, com trabalhos de equipamento pesado para 

limpeza e restabelecimento de vias, busca e resgate de sobreviventes e fornecimento 

emergencial de comida, água e abrigos. 

 

p. Quais as tarefas desta atividade executadas com maior frequência no período em 

que o Sr esteve na Missão? 

 

 
TAREFAS DE APOIO AOS PARCEIROS DA MISSÃO 

 

Marque 
um “x” 

1) Capacitação e Treinamento  
2) Construção e reparo de estruturas e instalações em apoio ao desenvolvimento 
local 

 

3) Construção e manutenção de estradas, rodovias, etc., incluindo pavimentação, 
em apoio ao desenvolvimento local 

 

4) Terraplenagem e preparação de terreno em apoio ao desenvolvimento local  
5) Trabalhos de drenagem e limpeza de canais como prevenção a enchentes  
6) Limpeza de vias, com remoção de lixo e entulho  
7) Perfuração de poços em apoio ao desenvolvimento local  
8) Tratamento e distribuição de água em apoio ao desenvolvimento local  
9) Desminagem e remoção de engenhos falhados para a proteção de civis  
10) Limpeza e restabelecimento de vias após desastres  
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TAREFAS DE APOIO AOS PARCEIROS DA MISSÃO 

 

Marque 
um “x” 

11) Busca e regate de sobreviventes após desastres  
12) Fornecimento emergencial de água, comida e abrigos  

 

q. Há alguma outra tarefa realizada que gostaria de acrescentar a esta atividade? 

Qual(is)? 

 

r. O Sr possui alguma experiência relevante com a atividade de Apoio aos Parceiros 

da Missão que gostaria de compartilhar? Se sim, utilize o campo abaixo para relatá-

la: 

 

s. Na situação apresentada, o Sr considera que a tropa de Engenharia que prestou o 

apoio possuía as capacidades necessárias/adequadas? Por quê? 

 

t. Outros comentários julgados importantes sobre a atividade de Apoio aos Parceiros 

da Missão: 

 

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Utilize o espaço abaixo caso queira contribuir com mais alguma informação que 

considere interessante à pesquisa. 

 

MUITO OBRIGADO POR SUA CONTRIBUIÇÃO! 


