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 RESUMO 
 
 
 

 
 
Após anos sem a execução de obras ferroviárias, o Exército Brasileiro resolve em 22 de 
julho de 2015, através das Portarias nº 907 e 908, do Comandante do Exército, alterar a 
denominação dos 10º e 11º Batalhões de Engenharia de Construção, para 1º e 2º 
Batalhões Ferroviários, respectivamente. Ao recriar os Batalhões Ferroviários fica clara a 
intenção do Estado Brasileiro em impulsionar novamente o nodal férreo, utilizando-se 
para isso de duas Unidades que outrora participaram ativamente de obras ferroviárias 
por todo país. Uma vez que a última obra ferroviária foi executada em 1994 (Ferrovia 
Paraná Oeste) surge o seguinte questionamento: Os Batalhões Ferroviários estão 
prontos para retomar suas atividades? Diante de tal dúvida, este trabalho levantará 
informações sobre a atual estrutura organizacional das Unidades Ferroviárias, 
comparando-as com a doutrina presente e um estudo bibliográfico sobre a organização 
de um Batalhão Ferroviário Estadunidense. Ao final de todo o processo, será 
apresentada uma proposta atualizada para a organização dos 1º e 2º Batalhões 
Ferroviários, tendo por base as missões e realidades do Exército Brasileiro. 

  
 

Palavras-chaves: Batalhões Ferroviários. Ferrovias. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

After years without the execution of railway works, the Brazilian Army decided on July 22, 
2015, through Ordinances No. 907 and 908, of the Army Commander, to change the 
name of the 10th and 11th Construction Engineering Battalions, to 1st and 2nd Railroad 
Battalions, respectively. By recreating the Railroad Battalions, the intention of the 
Brazilian State to once again boost the nodal railroad is clear, using two Units that once 
actively participated in railroad works throughout the country. Since the last railway work 
was carried out in 1994 (Ferrovia Paraná Oeste) the following question arises: Are the 
Railway Battalions ready to resume their activities? Faced with such doubts, this work will 
raise information about the current organizational structure of the Railway Units, 
comparing them with the present doctrine and a bibliographical study on the organization 
of a US Railroad Battalion. At the end of the entire process, an updated proposal will be 
presented for the organization of the 1st and 2nd Railway Battalions, based on the 
missions and realities of the Brazilian Army. 
 
 
Keywords: Railroad Battalions. Railways. 
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1. INTRODUÇÃO   
 

 

Em um país de dimensões continentais, é de suma importância um forte 

investimento no sistema logístico nacional, que seja capaz de escoar toda sua 

capacidade produtiva, seja para o mercado interno ou externo. 

No passado, a logística brasileira se apresentou bem diversificada até os anos 

60, onde se iniciou uma transformação no sistema nodal nacional, deixando de lado 

o sistema ferroviário e passando a focar quase exclusivamente no sistema 

rodoviário. 

Durante o período em que se buscou o desenvolvimento logístico brasileiro 

atráves da ampliação da malha ferroviária, foi nítida a participação dos Batalhões de 

Engenharia do Exército em várias obras de norte a sul do país, com enfoque 

especial ao 1º Batalhão Ferroviário (1º BFv) e ao 2º Batalhão Ferroviário (2º BFv), 

sendo a última obra ferroviária militar executada no ano de 1991. 

No ano de 2007 o poder Executivo Nacionl resolve retomar a iniciativa férrea 

como parte do Programa da Aceleramento do Crescimento (PAC), passando a focar 

parte de seus esforços na readequação da malha ferroviária brasileira, em uma 

tentativa de modernizar a logística nacional, visando o crescimento da balança 

comercial. 

Após anos sem que os Batalhões Ferroviários (BFv) realizassem obras 

férreas, este trabalho se propõe a analisar o emprego dos Batalhões para a 

execução de obras ferroviárias na atualidade, propondo uma avaliação e atualização 

da estrutura organizacional do 2º BFv (Araguari – MG).  

Tal estudo foi executado através de uma análise da doutrina atual, do manual 

O Grupamento e o Batalhão de Engenharia de Construção (C 5 – 162) e de uma 

pesquisa bibliográfica sobre a estrutura da Engenharia Ferroviária Militar no âmbito 

do Exército dos Estados Unidos.  

Ao final da pesquisa, todo o conhecimento reunido servirá de subsídio para o 

emprego eficiente da Engenharia em obras ferroviárias futuras, colaborando para o 

desenvolvimento nacional e a difusão da imagem do Exército Brasileiro junto à 

sociedade brasileira. 

 
 

1.1 PROBLEMA  
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Um dos grandes gargalos da economia brasileira é a dificuldade que o país 

tem em escoar sua produção, seja agrária ou industrial, para os principais parceiros 

econômicos como os Estados Unidos e China. 

A deficiência em ligar o produtor ou industrial ao consumidor final é latente, gerando 

milhões de reais em prejuízo, que poderiam ser evitados se o Brasil possuísse um 

sistema ferroviário eficiente ligando a produção nacional aos portos.  

   Com a intensão de implementar a logística de transporte, o Governo Federal 

inicia várias tratativas no campo orçamentário para alavancar investimentos no setor 

de transportes como o Programa de Investimentos em Logística, iniciado no ano de 

2011 em que se buscava ampliar a infraestrutura e a logística referente ao translado 

de cargas do nível de produção aos portos do Brasil. 

 

         

1.1.1 Antecedentes do Problema  

 
 

Desde os primórdios da nação brasileira, o Exército, através de sua 

Engenharia vem contribuindo para o desenvolvimento nacional, construindo a 

infraestrutura necessária para o desenvolvimento nacional nos mais longíncuos 

lugares do país, produzindo inúmeras de obras de engenharia como viadutos, 

estradas e ferrovias. 

Como a retomada dos investimentos no campo férreo e percebendo a 

possibilidade da retomada de obras férreas por parte de seus Batalhões de 

Engenharia, o Exército Brasileiro resolve em 2015 recriar o 1º BFv e o 2º BFv, 

preparando a Força para os desafios futuros e retomando a vocação lendárias 

destas duas unidades. 
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           Figura 1 – Visita do Presidente ao 2º Batalhão Ferroviário 

Fonte: 2º BFv 

 

1.1.2 Formulação do Problema  

 

 

Com a crescente demanda por ferrovias e o possível emprego militar em 

diversas obras de infraestrutura pelo país, assim como no passado faz se necessário 

a seguinte pergunta: Os Batalhões Ferroviários estão corretamente estruturados 

para a construção de ferrovias no atual contexto nacional?  

          

 

1.2  OBJETIVOS 
 

 

  A fim de resolver o questionamento proposto sobre a capacidade dos 

Batalhões Ferroviários, recriados recentementes, de cumprir o desafio de retomar as 

obras ferroviárias por todo país, faz se necessário organizar os objetivos deste 

estudo da seguinte forma 

 
 
1.2.1 Objetivo Geral 

        

Atualizar a estrutura organizacional dos Batalhões Ferroviários, visando 

execução de obras férreas dentro do atual contexto brasileiro, fomentando, desta 

forma, uma base para a atualização doutrinária e material do 1º BFv e 2º BFv. 
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1.2.2 Objetivos Específicos  

        

       Com a finalidade de delimitar e alcançar o objetivo geral esperado, foram 

levantados os seguintes objetivos específicos que conduziram este estudo, os quais 

são transcritos abaixo: 

a)Apresentar a implementação ferroviária ao longo da história brasileira; 

b)Analisar o papel dos Batalhões Ferroviários no desenvolvimento nacional; 

c)Analisar a malha ferroviária nacional nos dias atuais; 

d)Analisar como um Batalhão Ferroviário do Exército Brasileiro esta estruturado 

segunda a doutrina atual; 

e)Analisar como é estruturada a engenharia ferroviária no Exército dos Estados 

Unidos. 

 

 

1.3 Questões de Estudo  

             

Visando identificar lacunas de conhecimento sobre o assunto alvo deste 

trabalho, foram levantadas as seguintes questões de estudo: 

 

a)Como foi o surgimento da malha ferroviária nacional?  

b)Qual o papel dos Batalhões Ferroviários no desenvolvimento da infraestrutura 

nacional? 

c)Qual a situação da malha ferroviária nacional na atualidade? 

d)Com base na doutrina atual, como deveria ser a estrutura de um Batalhão 

Ferroviário no Exército Brasileiro? 

e)Como o Exército Estadunidense organiza sua Engenharia Ferroviária?  

f)Como atualizar um Batalhão Ferroviário para as missões na atualidade?  

 

1.4 METODOLOGIA 

 

Inicialmente, analisando a doutrina militar vigente, o trabalho buscará 

entender a estrutura e missão de um Batalhão Ferroviário, tomando por base a 

legislação básica dos Batalhões de Construção. Com o entendimento de toda a 
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sistemática que envolve, em termos de doutrina um BFv, será feita uma análise do 

panorama nacional. Tal análise se faz necessária para que se possa, dentro do 

contexto atual, verificar os desafios para os quais um BFv deverá estar apto, 

especialmente as missões ligadas às obras de cooperação. 

Por fim, será apresentada uma proposta de readequação doutrinária (em 

termos de estrutura organizacional). Tal proposta será feita dentro da realidade e 

diretrizes da Força Terrestre. 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo  

Com a reativação da denominação histórica de 1º Batalhão Ferroviário e 2º 

Batalhão Ferroviário, a partir de 29 de julho de 2015, cresce de importância a 

agilidade em manter estes batalhões atualizado, para que dessa forma possa 

cumprir suas missões diante dos desafios criados no ano de 2015 aos dias atuais. 

 

1.4.1.1 Definição conceitual das variáveis 

 

Como variável dependente tem-se o estudo doutrinaria e de material quem 

regem um Batalhão Ferroviário. Tal variável será dimensionada em dois 

seguimentos: Opções para a modernização doutrinária e de material; e Proposta 

de reestruturação Doutrinária e de material de um Batalhão Ferroviário.    

Neste trabalho a variável independente será marcada pelo “emprego dos 

Batalhões Ferroviários nas obras férreas”. Esta variável pode ser entendida o 

conjunto de missões que um BFv desempenhou na história das ferrovias 

brasileiras, bem como os desafios surgidos com a sua reativação em 2015. 

  

1.4.1.2 Definição operacional das variáveis 

 

As variáveis foram organizadas da seguinte forma: 

 

Variável Independente Dimensões Indicadores 
Forma de 
medição 
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O emprego dos Batalhões 
Ferroviários na construção 

de linhas férreas 
 
 
 
 
 

 
Malha ferroviária 

nacional 
 
 
 

Desenvolvimento da malha 
ferroviária ao longo da 

história 

Revisão de 
literatura. 

Situação da malha 
ferroviária brasileira 

Revisão de 
literatura. 

Obras ferroviárias 
realizadas pelo 

Exército Brasileiro 

Atuação dos Batalhões 
Ferroviários na história 
ferroviária     brasileira 

Revisão de 
literatura. 

Atual doutrina de 
emprego 

Estrutra organizacional  
Revisão de 

literatura 

Quadro 1 – Definição operacional da variável independente. 

Fonte: o autor.                

                                                 
 

Quadro 2 – Definição operacional da variável dependente. 

Fonte: o autor.                        

 

1.4.2 Amostra  

 

Dentro do universo de Oficiais de Engenharia, a amostra selecionada será a 

de Oficias Aperfeiçoados, preferencialmente com o Curso de Comando e Estado 

Maior, que tenham experiência com o assunto Engenharia Ferroviária ou que 

tenham servido no 1º BFv ou 2º BFv, de modo a contribuírem de forma significativa 

a este trabalho. 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa  

O trabalho assumiu como método de abordagem a modalidade indutiva. 

Quanto ao método de procedimento, o estudo adotará o método comparativo ao 

fazer um paralelo entre a estrutura de um BFv e a estrutura de um Batalhão 

Ferroviário estadunidense. Sobre a natureza, a pesquisa é classificada como 

aplicada, pois é dirigida para a solução prática de um problema específico, visando o 

Variável Dependente Dimensões Indicadores Forma de medição 

Consequências 
doutrinárias 

 

Proposta de 
Reestruturação 

Doutrinária de um 
Batalhão 

Ferroviário 

Estrutra organizacional Revisão de literatura 
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emprego real da solução: Os Batalhões Ferroviários estão estruturados para a 

construção de ferrovias no atual contexto nacional?  

Visando responder o questionamento alvo deste estudo, buscou-se ao longo 

do trabalho uma abordagem qualitativa, onde os procedimentos técnicos são da 

modalidade bibliográfica e documental.  

Por fim, quanto ao objetivo geral a modalidade escolhida é descritiva pois 

procura-se conectar as ideias e fatores levantados para compreender as causas e 

efeitos do estudo em questão. 

 

 

  1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura  
 

Foram pesquisados trabalhos acadêmicos no âmbito do ensino militar e civil e 

informações junto ao Ministério de Planejamento e Infraestrutura. Além das fontes 

de pesquisas nacionais foram levantados dados junto a dado de empresas, 

universidades e revistas. No campo da legislação, foram consultadas portarias 

emitidas pelo Exército Brasileiro, bem como manuais militares pertencentes à 

Força Terrestre. 

Sobre a estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas foram 

utilizados os seguintes termos: “história das ferrovias”, “batalhões ferroviários” e 

“ferrovias”. No idioma inglês foram utilizadas as expressões “railway” (ferrovia), 

“railroad” (ferrovia), e em língua espanhola foi utilizada a palavra “ferrocarril” 

(ferrovias). 

 

 

 1.4.5 Procedimentos Metodológicos  
 

Inicialmente, foram realizadas pesquisas bibliográficas em manuais e 

publicações brasileiras e estrangeiras, nos idiomas português, inglês, e espanhol, 

que tratem do tema ferrovias. Em seguida, o material coletado nas pesquisas 

bibliográfica e documental será analisado e dará origem a um questionário, com 

perguntas fechadas e mistas, a ser aplicado junto aos indivíduos da amostra 

apresentada. 

As informações foram coletadas, organizadas, categorizadas e tabuladas, de 

modo que sua análise fortaleça a conclusão deste trabalho.  
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Foram considerados manuais militares brasileiros em vigor, livros, trabalhos 

científicos, revistas e jornais oriundos de fontes no Brasil ou no estrangeiro. Foram 

excluídas como fontes manuais que não estejam em vigor ou sites cuja a autoria 

dos conteúdos não pudesse ser verificada como fonte relevante.  

 
 

 1.4.6 Instrumentos  
 

Em relação às variáveis, será realizada uma coleta documental através de 

pesquisas acerca de suas dimensões, na bibliografia e documentação pertinente, 

com a finalidade de identificar os principais fatores relacionados ao assunto 

ferrovias, limitações dos BFv e as possíveis missões destas OM. Em complemento à 

coleta documental, será aplicado um roteiro de entrevista visando reiterar e validar 

os dados levantados. 

 
 

 1.4.7 Análise dos Dados  

 

Após pesquisas documentais, bibliográficas de fontes nacionais e 

estrangeiras, as informações levantadas serão confrontadas. As opiniões 

proporcionadas pelas aplicações dos roteiros de pesquisas serão categorizadas e 

tabuladas. 

Com todas as informações relativas aos Batalhões Ferroviários em mãos, 

será feita uma análise, visando a organização dos dados de uma forma útil para o 

desenvolvimento deste trabalho e para a resposta da pergunta problema desta 

pesquisa. 

                

1.5 JUSTIFICATIVA  
  

 

“Não é possível apontar apenas uma única barreira à dinamização do sistema 

ferroviário, mas a conjunção de todas resulta em uma malha que necessita de 

expansão e modernização” (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE, 

2013). O tema ferrovias tem ganhado cada vez mais força. Segundo o Ministro da 

Infraestrutura:  

 
  Uma das principais demandas que tem aparecido em nossas redes sociais é 

a retomada do transporte ferroviário. O governo vai retomar, com um 
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programa ambicioso, mas possível, e esse programa começa a ser 
concretizado agora, já em março, com a licitação da ferrovia Norte-Sul, que 
vai ligar o Porto Nacional no Tocantins a estação Estrela d’Oeste em São 
Paulo (FREITAS, 2019). 

 

Paralelo à retomada do transporte ferroviários, a Força Terrestre se vê na 

iminência de empregar seus Batalhões Ferroviários, após anos sem a produção. 

Segundo Braga (2018, p. 26): 
 

Atualmente não encontramos manuais doutrinários destinados ao emprego 
específico dos Batalhões Ferroviários. A doutrina vigente está restrita aos 
Batalhões de Construção (também desatualizada). O emprego de um 
Batalhão Ferroviário – ainda que um Batalhão de Construção, em sua 
essência – está repleto de especificidades que não são encontradas em um 
batalhão de construção convencional.  

 
Diante da desatualização doutrinária da Engenharia em relação aos Batalhões 

Ferroviários, o presente estudo torna-se relevante ao estudar e propor uma 

readequação da estrutura organizacional, modernizando assim a doutrina destes 

Batalhões. 

Como aspecto positivo do estudo, destaca-se a proposta de emprego 

atualizado em termos doutrinários, plenamente exequível ao 1º BFv e 2º BFv e 

compatível com a realidade orçamentária nacional. 

No campo das inovações, este trabalho traz a possibilidade do Cmt de OM e 

o Escalão superior, prepararem, de forma mais eficiente, os Batalhões Ferroviários 

para as missões futuras de cooperação, trazendo um ganho logística e de gerência 

dos recursos à Engenharia Militar.  

Em virtude dos fatos mencionados, pode-se observar o perfeito alinhamento 

deste trabalho com a Política Nacional de Defesa, o Programa Estratégico do 

Exército Sistema de Engenharia (PENSE) e o Plano Estratégico do Exército 2020 -

2023, ao buscar a recuperação da capacidade operacional da Engenharia.  

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 A MALHA FERROVIÁRIA NACIONAL AO LONGO DA HISTÓRIA  
 

“A invenção da ferrovia no início do século XIX e sua rápida expansão na 

Europa e nos Estados Unidos transformou a Geografia Econômica e a política 

mundial em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil.” (BORGES, 1990). 
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O sistema ferroviário nacional inciou de forma muito tímida na década de 1850, 

buscando acompanhar a nova tendência mundial. 

Inaugurada pelo Imperador Dom Pedro II, em 30 de abril de 1854, A Estrada de 

Ferro Petrópolis, que foi idealizada pelo empresário Irineu Evangelista de Sousa, o 

Visconde de Maúa, ligava o Porto de Mauá à localidade de Fragoso.  

Tal ferrovia possuía cerca de 15 quilômetros, um trecho pequeno, mas algo 

revolucionário na história brasileira, dando início a era ferroviário no Brasil. 

Após o primeiro passo dado pelo Visconde de Maúa, o país experimentou um 

crescimento assombroso em sua malha ferroviária, especialmente nas duas 

primeiras décadas do século 20, chegando a possuir mais de 2000 quilômetros de 

linhas ferroviárias construídas e em atividade.  

“No caso do Brasil [...] a contribuição direta das ferrovias para crescimento teria 

sido superior ao crescimento total da renda per capita [...] de 1914” (HERRANZ-

LOCÁN 2012, p. 3, tradução nossa). 

“Nos anos seguintes muitas ferrovias foram criadas, expandido o cenário férreo 

nacional. Em 1922, [...], existia no País um sistema ferroviário com, 

aproximadamente, 29.000 km de extensão” (EVARISTO, 2018).  

Segundo Braga (2018, p. 42): 
 

Durante o primeiro governo de Getúlio Vargas (1930-1945), iniciou-se um 
processo de encampação das empresas ferroviárias e de seus prejuízos, 
com o objetivo de reorganiza-las administrativa e financeiramente. Na 
década de 20, várias empresas haviam se beneficiado pelo boom das 
construções, utilizando subsídios governamentais, mas não haviam 
investido na manutenção de suas estradas, instalações e maquinários. 

 
Segundo GALVÃO (1996) “a partir da década de 1950, a política do Governo 

Federal de abrir o mercado para [...] o setor automotivo provocou uma quantidade 

maior de investimentos na construção de rodovias”.  

Em comparação a outros países Sul americanos, o Brasil apresenta uma média 

de 10942 Txkm/ km de linha em operação, ficando atrás da Colômbia por exemplo 

(BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO, 2013, tradução nossa). 

As decisões políticas voltadas ao uso do modal rodoviário nos últimos anos fez 

com que o sistema ferroviário brasileiro fosse deixado de lado.  

 

Nos programas e projetos do governo e nos meios técnicos e políticos de 
decisão, as construções rodoviárias voltadas para o transporte de pessoas e 
cargas deram um salto de crescimento, em relação ao modal ferroviário. 
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Não houve, desde a década de 1920, um debate nacional sobre a 
intermodalidade nos transportes do Brasil. Entre 1955 e 1959, quase 400 
milhões de dólares foram investidos na economia brasileira. Deste total, 
cerca de 48,6% eram oriundos dos Estados Unidos. Ainda deste montante, 
53,9% destinaram-se ao setor de máquinas e automóveis rodoviários 
(Dourado apud Paula, 2008). O ingresso maciço deste capital foi decisivo 
para a criação e consolidação da indústria automobilística brasileira. A 
ferrovia deixava de ser objeto de interesse não só dos brasileiros, mas dos 
investidores das grandes potências capitalistas. (Braga, 2018) 
 
 

2.2 A MALHA FERROVIÁRIA BRASILEIRA NA ATUALIDADE  

 

“Décadas de má administração [...] deixaram a rede ferroviária brasileira [...] 

inutilizada, desperdiçando os potenciais benefícios econômicos para um país focado 

nas exportações”. (RAILWAY-TECHNOLOGY, 2018). 

 

 

Figura 2- Situação da malha ferroviária brasileira 

Fonte: Ferrovias do Brasil 

 

Em 10 de março de 1992, a Rede Ferroviária Federal foi incluída no Programa 

Nacional de Desestatização, permitindo que a iniciativa privada passasse a atuar 

neste segmento de transporte. 

 
O Governo Federal abriu, no dia 21 de março de 2018, consulta pública 
para receber contribuições para o Plano Nacional de Logística (PNL). [..] o 
plano apresenta um diagnóstico da logística brasileira e prevê os 
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empreendimentos necessários para otimizar a infraestrutura até o ano de 
2025 (Braga, 2018) 
 

 

Segundo o Ministério da Economia (2008), até o ano de 2008 o sistema modal 

rodoviário representava 60,49 % da demanda contra 20,86 % do setor ferroviário. 

No ano de 2020, o governo brasileiro iniciou uma nova fase na tentativa de 

reativação de seu parque ferroviário. Com uma decisão do Tribunal de Contas da 

União (TCU), o governo federal implementará um novo sistema de investimento no 

setor férreo, chamado de modelo de investimento cruzado, no qual trechos de 

ferrovias serão construídas pela iniciativa privada, sem ônus para a União. 

Tarcísio Freitas explicou que a decisão permitiu a renovação antecipada dos 
contratos de concessão de estradas de ferro operadas pela mineradora 
Vale. Pelo novo modelo, a empresa vai construir ferrovias para o governo 
em vez de pegar a outorga. Quando a ferrovia estiver pronta, o trecho 
construído será licitado, gerando uma nova outorga. De acordo com o 
ministro, o modelo vai permitir R$ 17 bilhões de investimentos privados em 
ferrovias, vai beneficiar 55 municípios com obras e gerar 65 mil empregos. 
Entre as obras previstas estão as ferrovias do trecho entre Cariacica-
Anchieta, no Espírito Santo, a ferrovia de integração do Centro-Oeste, que 
vai ligar o Vale do Araguaia, no Mato Grosso, à Ferrovia Norte-Sul, 
permitindo o escoamento de 10 a 15 toneladas de grãos. (Agência Brasil, 
2020). 

 

Com o intuito de impulsionar ainda mais a retomada das construções 

ferroviárias, o Governo Federal resolve utilizar a Engenharia Militar do Exército em 

uma das frentes planejadas pelo Ministério da Infraestrutura, resgatando uma das 

vocações da Arma de Engenharia do Exército, a construção ferroviária. 

 

 

O governo federal formalizou hoje (11) a parceria com o Exército Brasileiro 
para a construção de um trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste 
(Fiol), na Bahia. A concessão do empreendimento está sendo viabilizada 
pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias, empresa pública ligada 
ao Ministério da Infraestrutura. O projeto da Fiol tem mais de 1,5 mil 
quilômetros e vai ligar Ilhéus (BA) a Figueirópolis (TO). (Agência Brasil, 
2020) 

 

 

2.3 O SURGIMENTO DA ENGENHARIA FERROVIÁRIO NO EXÉRCITO 

BRASILEIRO  
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Ao longo dos séculos a Engenharia Militar ajudou a moldar a infraestrutura brasileira 

desde o período colonial, com a construção de Fortes, até os dias atuais com obras 

portuárias, rodoviárias e ferroviárias. 

Criado em 1822, o Real Corpo de Engenheiros, foi a primeira Unidade Militar de 

Engenharia a surgir em território nacional sendo, porém, um aquartelalmento de 

caratér mais técnico. 

 

 

Figura 3- Fardamento do Real Corpo de Engenheiros ao logo da história 

Fonte: DEC 

 

Com a necessidade de se criar uma Unidade de Engenharia mais voltada para 

o carater operacional foi criado o 1º Batalhão de Engenheiros em 23 de janeiro de 

1855. 

 

A lei 2.911, de 21 de setembro de 1880, aumentou o efetivo do Batalhão de 
Engenheiros, a fim de consagrá-lo a uma nova missão, pois ele seria 
empregado, também em construção de estradas de ferro, de linhas de 
telegráficas estratégicas e outros trabalhos de engenharia militar 
pertecencentes ao Estado. (FIGUEREDO, 2014) 

 

Mais tarde, por volta de 1888, o Governo Imperial reorganiza a engenharia 

militar transformando o Batalhão de Engenheiros em duas Unidades, o 1º e 2º 

Batalhões de Engenharia, precursores dos atuais Batalhões de Construção e 

Ferroviários do Exército Brasileiro. 

Nessa nova fase de emprego atuou, em 1901, na implantação da ferrovia 
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Paraná-Mato Grosso, partindo de Guarapuava e em Santos, na construção 
de obras de fortificação desse porto, em 1907. Ao longo do tempo, 
acompanhando a modernização e adequando-se ao local das missões, 
esses batalhões receberam inúmeros denominações e mudaram de sede de 
acordo com as obras e serviços exigidos pelo Brasil, cumprindo as mais 
diversas missões na construção do desenvolvimento nacional. 
(FIGUEREDO, 2014) 
 

 
2.4 OBRAS FERROVIÁRIAS REALIZADAS PELA ENGENHARIA MILITAR 

 

O acervo de obras ferroviárias executadas pelo Exército em território nacional é 

impressionante, com milhares de kilômetro de linhas férreas executadas não só 

pelos Batalhões Ferróviarios, Unidades vocacionadas para este fim, mas também 

outros Batalhões de Construção, o que mostra a versatilidade e adaptabilidade da 

Engenharia Militar.Além dos Batalhões Ferroviários somente as Unidades do 

Nordeste possuem histórico de obras ferroviárias. Algumas dessas obras podem ser 

observadas no seguinte quadro: 

 

 

NORDESTE 

Unidade Obra Km construídos Período de construção 

1º BEC Ferrovia Oscar Nelson 30 km Década de 1960 

2º BEC 

Ferrovia Central do 

Piauí 
156 km 1955 - 1968 

Oiticica/PI – Altos/ PI 80 km 
1958-1959 

 

3º BEC 
Afoson Bezerra/RN – 

Macau/RN 
51 km 

Década de 1960 

 

4º BEC 

Cráteus/CE – 

Piquet/CE 
47 km 1950 -1956 

Oiticica/PI- Altos/PI 197 km 1956-1958 

Crateús/CE e 

Independência/CE 
50 KM 

1963 

 

Quadro 3 – Obras ferroviárias no nordeste brasileiro 

Fonte Autor 

 

2.5 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO (1º BFv) E 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO (2º 

BFv) 
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Apesar das muitas obras ferroviárias terem sido executadas por alguns 

Batalhões de Construção na região Nordeste, os grandes feitos de engenharia 

couberam aos Batalhões Ferroviários. 

Sediado atualmente na Guarnição de Lages/SC, o 1º BFv possui um histórico de 

obras dignas de grandes construtoras. “O Primeiro trabalho ferroviário do 1º BFv 

teve início em 20 de novembro de 1901, com os trabalhos na ferrovia que ligava 

Cacequi/RS a Inhaduí/RS”. (BRAGA, 2018, p.61). 

Mais tarde o 1º BFv realizou um feito histórico ao construir o maior túnel 

ferroviário do Rio Grande do Sul e um dos maiores da América do Sul: 

 

Acontecimento de alta relevância para a Engenharia do Exército e para o 
sistema ferroviário do país verificou-se no Tronco Principal Sul (TPS): a 
abertura do túnel de maior extensão no Brasil. Este acontecimento teve 
origem da necessidade de se fazer a junção da transversal L-43 com o TPS, 
o que proporcionaria um encurtamento de 15 km na estrada. Os trabalhos 
na 
região do referido tronco ferroviário são da responsabilidade do 1º Batalhão 
Ferroviário, que, com a colaboração da 1ª Divisão de Levantamento 
aerofotogramétrico, executou sua perfuração. As obras foram iniciadas em 
15 de maio de 1963 na boca sul, dando-se o 
encontro das equipes de trabalho no dia 28 de outubro de 1964. Constata-
se 
assim, que em 16 meses de trabalhos o túnel Roca Sales foi perfurado, em 
rocha basáltica, tendo uma extensão de 2.812 m; uma massa cobridora de 
450 m; seção elíptica de 7,50x6,00m, dando aproximadamente 40 m² de 
área. 
O volume escavado atingiu a 130.000 m³ e o custo da escavação orça em 
900 milhões de cruzeiros. O rendimento obtido na escavação do túnel 
atingiu uma média de 45 metros lineares por semana, resultado considerado 
como excelente, tendo havido administração direta do Batalhão, o que 
significa que nenhuma firma civilespecializada teve atuação neste 
empreendimento fato normal em obras de 
tal vulto. O 1º Batalhão Ferroviário, uma das unidades do Exército 
subordinadas 
tecnicamente à Diretoria de Vias de Transporte, executa trabalhos 
ferroviários 
em trecho do Tronco Principal Sul, por convênio do Departamento Nacional 
de Estradas de Ferro com a Diretoria de Vias de Transporte. (BRAGA, 2018, 
APUD FIGUEIREDO et al, 2014).  

 

Outro feito extraordinário foi a construção do maior viaduto ferroviário das 

Americas, o Viaduto do Exército, no trecho entre os municípios de Vespasiano 

Corrêa/RS e Muçum/RS com incríveis 143 metros de altura e 509 metros de 

extensão. 
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Figura 4 – Construção do Viaduto do Exército  

Fonte: Pé na Estrada  

 

Ao longo das décadas o 1º BFv lançou mais de 1000 quilômetros de linhas 

férreas, realizando seu último trabalho férreo no ano de 2005 ao “executar a 

recuperação e conservação de 200 quilômetros de linhas férreas, em com convênio 

[…] com […] a Rumo Logística”. (BRAGA, 2018, p.61). 

Outro gigante das ferrovias é o 2º Batalhão Ferroviário, sediado atualmente em 

Araguari/MG. 

 

No mesmo sentido que o 1º Batalhão Ferroviário, o 2º Batalhão Ferroviário 
(2º B Fv) também foi concebido para explorar territórios hostis e levar o 
progresso através das linhas férreas. Atuou no Tronco Principal Sul e foi 
transferido de Rio Negro/PR para Araguari/MG, com a missão de fazer a 
ligação ferroviária entre a nova Capital Federal, Brasília/DF, e o restante do 
país. Na década de 90, trabalhou na  Estradade  Ferro Paraná Oeste 
(FERROESTE), última grande obra ferroviária empreendida pelo Exército. 
(BRAGA, 2018, p. 61) 
 

 

Em 1967 o 2º BFv conseguiu outro feito, a tão esperada chegada de trilhos à 

Capital Federal:  

[…]o 2º BatalhãoFerroviário cumprira sua primeira missão ferroviária no 
Planalto Central Brasileiro, possibilitando, apesar da incessante chuva, a 
chegada do comboio pelos trilhos da ligação Pires do Rio-Brasília à estação 
Bernardo Sayão, no Núcleo Bandeirante.  

Eram 17:30 horas, quando o ministro de Viação e Obras 
Públicas, Marechal Juarez Távora, fez soar naquela região o apito da LC-
04, 
locomotiva JUNG, L-420C, anunciando a chegada dos trilhos que 
integraram 
a capital federal ao sistema ferroviário nacional. O Batalhão desfilou em 
homenagem às autoridades presentes, ao som da nossa Banda de Música, 
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que entoou com entusiasmo vários dobrados e canções, em especial, a 
Canção do Batalhão (FIGUEIREDO et al., 2014).  

 
 

 

       Figura 5 – Chegada dos trilhos à Capital Federal  

Fonte: Centro-Oeste Brasil  
Inumeras outras obras foram executadas pelo 2º BFv em especial a  última obra 

executada pelo 1º BFv e o 2º BFv que foi finalizada pelo encontro dos trilhos, em dezembro 

de 1994, do trecho iniciado pelo 1º BFv que se uniu aos trilhos do 2º BFv concluindo outra 

grandiosa obra, a Ferroeste. 

 

2.3 A ORGANIZAÇÃO DE UM BFV SEGUNDO A DOUTRINA 

 

O emprego dos Batalhões Ferroviários esta calcado em uma doutrina obsoleta 

e carente de atualizações em vários aspectos como a composição e meios 

empregados.    

Toda a doutrina que abarca não só os Bfv, bem como os Batalhões de 

Construção esta paltada no manual “O GRUPAMENTO E O BATALHÃO DE 

ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO”, produzido no ano de 1973, que desde então 

não sofreu qualquer atualização. 

A organização de um BFv é muito semelhante a um BE Cnst. Segundo o 

Manual, ambas as unidades são compostas por um Estado-Maior, uma Companhia 

de Comando e Serviço (Cia C Sv), uma Companhia de Equipamentos de Engenharia 

(Cia Eqp E), três Companhias de Engenharia de Construção (Cia E Cnst). 

Adaptando-se a doutrina de um BEC a um BFv, a missão primordial deste será 

construir e realizar a manutenção das vias de transporte ou instalações relacionadas 

(BRASIL, 1973). O grande diferencial de um BFv esta na presença, em sua 
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composição, de uma Companhia de Avançamento e Exploração de Via Permanente, 

sub unidade vocacionada para missões de construção ferroviárias.  

 

 

Figura 6 – A organização de um Batalhão Ferroviário  

Fonte: BRASIL, 1973 

 

 

O batalhão de engenharia de construção pode ser empregado como uma 
unidade independente ou fazer parte de um grupamento de engenharia de 
construção. Ainda que constituído para ser empregado como um todo, pode 
ter suas companhias atuando de forma destacada, para melhor cumprir 
suas missões. Todo trabalho de construção em uma determinada área pode 
ser atribuído a um batalhão, podendo este, todavia, receber tarefas 

específicas e de grande amplitude, em outras áreas. (BRAGA, 2018, p. 97) 

 

  

Entre as diferenças de um Batalhão de Construção e uma Unidade Ferroviária 

esta a presença de um Pelotão de Avançamento e Exploração de Via Permanente 

(PEl AEVP) dentro da Companhia de Comando e Serviço. 

O Pel AEVP tem por incumbência proporcionar pessoal especializado em 

infraestrutura, exploração de tráfego e manutenção férrea. 
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Figura 7 – A organização de uma Companhia de Comando e Serviço 

Fonte: BRASIL, 1973 

 

Ainda segundo o manual vigente, a Companhia de Avançamento e 

Exploração da Via Permanente (Cia AEVP) quando ativada, terá por missão 

proporcionar pessoal especializado em construção ferroviária aptos a impleentar 

linhas permanentes, partes da infraestrutura ou em condições que lidar com a 

manutenção férrea. 

 

 

Figura 8 – Companhia de Avançamento e Exploração da Via Permanente  

Fonte: BRASIL, 1973 

 

 

2.3 A Engenharia Ferroviária segundo a doutrina militar Estadunidense  

 



29 
 

        As mudanças no cenário do campo de batalha com o advento de certas 

tecnologias como a utilização de aeronaves remotamente controladas, fez com que, 

ao longo das últimas décadas, o Exército dos Estados Unidos desativasse suas 

Unidades de Engenharia Ferroviárias paulatinamente até que sua última Unidade o 

757th Transportation Railway Battalion (757º Batalhão de Transporte Ferroviário) 

fosse transformado simplesmente em uma Unidade de transporte, o 757th 

Transportation Battalion (757º Batalhão de Transporte).  

 

 

Figura 9 – 757th Transportation Battalion 

Fonte: US ARMY, 2000 

 

 

Os Estados Unidos não possuem, atualmente, nenhuma unidade militar 
específica para a construção de ferrovias ativada – o que não significa falta 
de capacidade para a execução destes trabalhos, quer por unidades de 
engenharia do próprio Exército, quer por construtoras civis supervisionadas 
por militares. (BRAGA, 2018, p. 149) 

 

Apesar de não ser uma unidade voltada para as atividades propriamente 

ferroviárias o 757th Transportation Railway Battalion, caso seja necessário, possue 

equipes técnicas capases de atuar na manutenção, supervisão de operações 

ferroviárias, além de proporcionar a disseminação de conhecimentos voltados para 

futuros empregos militares na logística férrea. 

A missão do 757º Batalhão de Transporte (RWY) é comandar, controlar e 
supervisionar as empresas de operação ferroviária. O 757º Batalhão de 
Transporte (Ferrovia) tem como missão supervisionar a operação de 
locomotivas e trens ferroviários; supervisionar a manutenção e reparação 
da via férrea; supervisionar a execução das inspeções de funcionamento 
do material circulante e das locomotivas diesel-elétricas; e supervisionar a 
execução da manutenção das unidades de material rodante e locomotivas 
diesel-elétricas. É responsável por supervisionar e controlar a operação de 
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uma divisão ferroviária de até 240 milhas de trilhos (tradução nossa) 
(Globo Security, 2020) 

 

Como a única com capacidade ferroviária no Exército dos EUA, esta 
unidade exclusiva da Reserva do Exército dos EUA fornece suporte 
ferroviário às instalações militares e as Unidades de combate durante 
contingências, assuntos internos ou guerras (tradução nossa) (MILITARY 
NEWS, 2007). 

 

Caso seja necessário a produção de vias férreas e a utilização de empresas 

privadas não seja possível, os Estados Unidos podem se valer do United States 

Army Corps of Engineers (USACE) – o Corpo de Engenheiros do Exército dos 

Estados Unidos, capaz, em último caso, após um período de preparação, de 

produzir as linhas férreas necessárias ao desenvolvimento nacional ou em 

combate. 

 

[…] o United States Army Corps of Engineers (USACE) – o 
Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos. Em síntese, sua 
missão é realizar serviços vitais de engenharia pública e militar; 
estabelecer parcerias voltadas para o fortalecimento e segurança do país; 
e atuar em outras áreas de interesse nacional, como no setor de energia e 
na mitigação de desastres. O USACE conta com diversas organizações de 
pesquisa, unidades administrativas e serviços especiais. A divisão do 
território norte-americano em grandes distritos define as grandes áreas de 
atuação dos USACE Divisions and Districts (divisões e distritos). (BRAGA, 
2018, p. 150) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Nesta parte do trabalho foram analisados os resultados oriundos da revisão 

bibliográfica, observações do autor e revisão dos manuais em vigor, visando destar 

forma concluir ou não pela necessidade de atualização das Unidades Ferroviárias, 

em especial sobre a questão doutrinária organização. 

 A revisão literária sobre as variáveis “o desenvolvimento da malha ferroviária 

ao longo da história”, “situação da malha ferroviária brasileira”, “atuação os 

Batalhões Ferroviários na história ferroviária brasileira e “estrutura organizacional” 

mostrou claramente o panorama do assunto ferrovias no atual contexto nacional. 

 Durante a abordagem do “desenvolvimento da malha ferroviária ao longo da 

história” fica claro que a iniciativa de se construir ferrovias foi algo tardio em relação 

ao restante do mundo em especial à Europa, tendo como primeiro projeto nacional 
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uma iniciativa do setor privado, visando especialmente a logística na Região 

Sudeste. 

 Quanto a “situação da malha ferroviária brasileira” ficou nítido a estagnação 

do nodal ferroviário ao longo das décadas, deixando de ser foco de investimentos 

Estatais desde de o Governo Juscelino Kubitschek, quando o país passou a focar 

seus recursos no aumento do número de rodovias por todo o Brasil. 

 É inegável a importância da atuação dos Batalhões Ferroviários na história 

férrea brasileira. Sempre atuando em todos os ricões brasileiros, a Engenharia do 

Exército foi decisiva no desenvolvimento do transporte nacional, em especial, na 

criação dos corredores de escoamento, vigentes até os dias atuais, tão necessários 

à agricultura e indústrias brasileiras. 

 Por último foi realizada uma análise da estrutura organizacional de 

Engenharia Ferrovíaria militar no Brasil e nos Estados Unidos.  

 Segundo a pesquisa levantada o Exército Estadunidense desativou seus 

Batalhões de Engenharia Ferroviários mantendo somente uma estrutura básica para 

manutenção das estradas férreas existentes e em casos extremos, onde não seja 

possível utilizar mão-de-obra civil, emprega-se o Corpo de Engenheiros. 

 No Brasil, as Unidades de Engenharia possuem um papel dual se 

comparadas aos engenheiros estadunidenses. Ao contrário da Engenharia dos 

Estados Unidos, que raramente é empregada em território pátrio, a Engenharia do 

Exército Brasileiro precisa estar em condições de atuar em combate, mas ao mesmo 

tempo contribuir para o desenvolvimento nacional, o que impossibilita desativar 

totalmente seu quadro de produção férrea, tendo invista os últimos investimentos 

governamentais no setor ferroviários, além da tradição da cooperação em obras 

férreas por todo o país. 

 Notavavelmente, a doutrina que abarca o Batalhão Ferroviário é muito 

antiga, sendo condensada no  manual de campanha “C 5-162 – O Grupamento e o 

Batalhão de Engenharia de Construção”, aprovado pela Portaria nº 181 – EME, de 

26 de novembro de 1973, que desde então não sofrera modificações, necessitando 

assim de uma análise mais profunda e atual da doutrina, envolvendo várias 

temáticas como a composição, meios e aperfeiçoamento de pessoal, tornando o 1º e 

2º BFv realmente atualizados com o atual contexto nacional. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 Com a retomada das obras férreas pelo Exército no fim de 2020, a Força tem 

buscado atualizar seus Batalhões de Engenharia com as técnicas e equipamentos 

mais modernos, recuperando aos poucas a capacidade de lidar os desafios 

ferroviários, sem no entento mudar a configuração dos Batalhões Ferroviários. 

 

No período de 15 a 26 de março de 2021, o 2º Batalhão Ferroviário, por 
meio do Centro de Instrução de Engenharia (CIEng) realizou o Estágio de 
Capacitação Técnica em Infraestrutura Ferroviária, coordenado pelo 
Departamento de Engenharia de Construção, com a participação de 
militares e servidores civis de diversas Organizações Militares (OM) do 
Exército Brasileiro. 
O Estágio visa adestrar Oficiais, Praças e Servidores Civis das OM do 
Sistema de Obras de Cooperação (SOC) para o desempenho das funções 
na coordenação técnica e operacional de execução de obras e de serviços 
nas frentes de trabalho de obras ferroviárias. (2º BFv, 2021) 

 

 

 A retomada das obras ferroviárias pelo 2º Batalhão Ferroviário, na Ferrovia de 

Integração Oeste-Leste (FIOL), juntamente com o 4º Batalhão de Construção (4º 

BEC/ Barreiras- BA), sem qualquer alteração em suas estruturas, demonstra que 

qualquer Batalhão de Construção tem condições de conduzir uma obra férrea, 

bastando somente manter em sua companhias de construção o conhecimento 

técnico suficiente para a construção férrea.  

 

[…] a assinatura de termo de parceria entre a Valec e o Exército Brasileiro 
para a construção do lote 6, próximo à Correntina/BA. O 4º Batalhão de 
Engenharia de Construção, de Barreiras/BA, e o 2º Batalhão Ferroviário, de 
Araguari/MG, serão responsáveis pela conclusão do lote de 18 km, entre 
Bom Jesus da Lapa/BA e São Desidério/BA. A obra completa da FIOL terá 
aproximadamente 1.527 km e ligará o futuro Porto Sul, em Ilhéus/BA, à 
cidade de Figueirópolis, em Tocantins, com investimento previsto de R$ 8,9 
bilhões. (Ministério da Infraestrutura, 2020) 

 

 Visando o mínimo de transtorno e máximo de economicidade, uma breve 

alteração na estrutura de uma das Companhias de Construção de um BFv já seria o 

suficiente para o cumprimento de suas missões. 

 Tal alteração seria efetuada ao se acrescentar um  Pelotão de Avançamento e 
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Exploração da Via Permanente (Pel AEVP) às Companhias de Construção, cuja a 

missão seria a de de proporcionar pessoal especializado para a 

implantação de linhas permanentes (infraestrutura, exploração de tráfego e 

manutenção de material ferroviário), missões essas já prevista em manual. 

 Com tais mudanças a proposta para uma Companhia de Construção em um 

BFv ficaria desta forma:  

 

Figura 10 – Proposta de estrutura organizacional da companhia de engenharia de construção 

Fonte: Autor, 2021 

 

 O assunto carece de novos estudos e observações de como os BFv se 

comportarão no futuro, principalmente quantas as necessidades doutrinárias 

relativas aos equipamentos, instrução e estrutura, de modo que esta pesquisa não 

encerra o assunto. Com o fim deste trabalho, sugere-se o contínuo incentivo a novas 

pesquisas sobre a mesma temática, buscando sempre aperfeiçoar a Engenharia do 

Exército Brasileiro. 
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