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RESUMO 
 
 
 
 
 

O combate e o conflito são intrínsecos à natureza humana. Ao longo dos 
séculos os combates evoluíram tanto em meios quanto em doutrina e tecnologia, ora 
podemos afirmar sem receio de errar que as guerras e a evolução tecnológica 
andam par e passo, uma criando a demanda e outra resolvendo de forma inovadora 
os problemas apresentados. Nesse contexto, o Exército Brasileiro busca 
constantemente manter-se atualizado visando não só a dissuasão, mas também a 
prontidão operativa de suas tropas, investindo em meios modernos com grande 
tecnologia agregada, como plataformas de combate, sistemas de armas e sistemas 
de comando e controle, com o intuito de que sua estrutura tenha flexibilidade, 
adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade, para atuar no amplo 
espectro das operações. Alinhado doutrinariamente com grande parte das Forças 
Armadas dos países ocidentais, e consoante com a Estratégia Nacional de Defesa, o 
Exército Brasileiro em seu novo conceito operativo busca a geração de força por 
meio da implementação do planejamento baseado em capacidades, que são obtidas 
pelo conjunto de fatores representados pelo acrônimo DOAMEPI: doutrina, 
organização, adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura. Ao 
considerar, então, que o desenvolvimento das capacidades é base para a geração 
de poder de combate para o Exército, o presente trabalho tem a intenção de 
colaborar para a atualização da doutrina, visando a mudança operativa, antes feita 
por meio dos sistemas de aramas para as funções de combate, no sentido de 
integrar a Função de Combate Comando e Controle às tropas de Engenharia de 
Combate. 
 
 
 
Palavras chaves: Exército Brasileiro, Comando e Controle, Capacidades, Doutrina, 
Engenharia. 
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SUMÁRIO 

 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 

Combat and conflict are intrinsic to human nature. Over the centuries, combats have 
evolved both in means and in doctrine and technology, now we can say without fear 
of making mistakes that wars and technological evolution go hand in hand, one 
creating demand and the other solving the problems presented in an innovative way. 
In this context, the Brazilian Army constantly seeks to keep itself updated, aiming not 
only at deterrence, but also at the operational readiness of its troops, investing in 
modern means with great added technology, such as combat platforms, weapons 
systems and command and control systems, so that its structure has flexibility, 
adaptability, modularity, elasticity, and sustainability, to act in the wide spectrum of 
operations. Doctrinally aligned with a large part of the Armed Forces of Western 
countries, and in line with the National Defense Strategy, the Brazilian Army in its 
new operating concept seeks to generate force through the implementation of 
capacity-based planning, which are obtained by the set of factors represented by the 
DOTMESI acronym: doctrine, organization, training, material, education, staff and 
infrastructure. When considering, then, that the development of capabilities is the 
basis for the generation of combat power for the Army, the present work intends to 
contribute to the update of the doctrine, aiming at the operational change, previously 
made through the weapons systems to the combat functions, in the sense of 
integrating the Command-and-Control Combat Function to the Combat Engineering 
troops. 
 
 
 
Key words: Brazilian Army, Command and Control, Capabilities, Doctrine, 
Engineering. 
. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

Desde a antiguidade, batalhas são travadas com as mais diversas finalidades, 

seja para rechaçar um invasor ou conquistar determinado território ou região de 

interesse. Cada período da história é marcado por célebres embates, dos quais 

percebe-se a evolução das táticas do combate. Na idade antiga, temos nas batalhas 

de Termóplias (191 a.C) e Carras (53 a.C) exemplos de combates travados em 

campos abertos por tropas de infantaria leve, pesada e por cavalaria ligeira. 

Desta feita, a Guerra dos Cem Anos (1337 a 1453) é um exemplo clássico 

dos combates da Idade Média, em que há emprego decisivo da cavalaria pesada. 

Após a tomada de Constantinopla pelos Otomanos, marco histórico do início da 

Idade Moderna, temos a Batalha de Alcácer-Quibir (1578) ocorrida entre o reino de 

Portugal e o exército Saadiano do sultão Mulei Moluco, em que foram empregadas 

como peças de manobra infantaria armada de mosquetes, e cavalaria pesada, tendo 

como inovação o apoio de fogo de canhões de artilharia. Como coroamento para os 

conflitos da idade contemporânea podemos citar a Batalha de Austerlitz (1805), 

principal vitória do Imperador Napoleão Bonaparte e a Primeira Grande Guerra, esta 

última, considerada um marco na evolução das táticas militares, tendo vista a gama 

de meios empregados, desde tropas a cavalo, meios de comunicações até blindados 

e aviões. 

Contudo, apesar das diferenças substanciais entre as batalhas citadas 

anteriormente, seja em meios ou em táticas, todas elas têm algo em comum: A 

figura do comandante, da qual emana todas as ordens capazes de mudar o cenário 

no campo de batalha. Assim, munido das informações necessárias sobre o inimigo, 

terreno, condições climáticas e o tempo, o comandante consegue exercer de forma 

eficaz seu comando. 

Grande parte do sucesso em uma operação militar, está atrelado à 

capacidade de coordenação das peças de manobra pelo comandante tático, sendo 

condição sine qua non para isso, o emprego judicioso do sistema de comando e 

controle. 

Nos combates ora citados vemos na literatura, nas obras de arte e na tradição 

oral relatos dos meios utilizados em campo de batalha para a coordenação das 

peças de manobra, tais como: mensageiros, bandeiras, tambores e cornetas feitas 

de chifres de animais. Todos estes meios tinham uma única finalidade, a de 
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proporcionar ao comandante formas de ele intervir de forma decisiva no combate, 

manobrando suas tropas de forma perspicaz, à medida que o inimigo se mostrasse 

mais ou menos degradado. 

A partir da segunda metade do século XVIII, com o advento de revolução 

industrial, a Cidade tornou-se o epicentro das relações sociais, sejam elas 

comerciais, industriais e até mesmo culturais. Constituindo-se, assim, em um desafio 

de gestão e logística para as mais variadas esferas do poder. 

No âmbito militar a urbanização tem um grande impacto sobretudo no 

planejamento e execução das operações, que estão inseridas em um Teatro de 

Operações novo, cada vez mais complexo, volátil, mutável e incerto, em que a 

mudança da situação e a velocidade com a qual ela ocorre exige do comandante e 

de seus assessores constante capacidade de adaptação. 

Nesse sentido, é suma importância para o êxito de uma operação a 

capacidade de comando e controle, sincronização das ações e a obtenção de 

informações sobre os fatores da decisão, que podem interferir direta ou 

indiretamente no planejamento, execução e no estado final desejado. 

Assim, considerando a relevância histórica e atual do assunto ora exposto e 

que os conflitos de 4ª Geração estão, em sua grande maioria, atrelados à guerra 

centrada em redes, é fundamental que se tenha e que se domine a superioridade da 

informação, por meio de um sistema de comando e controle forte e meios de 

comunicações capazes de prover o fluxo de informação e a assertividade na tomada 

de decisão. 
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1.1 PROBLEMA 
 

De acordo com o manual EB70-MC-10.237: Engenharia nas Operações, o 

apoio de engenharia ao escalão Brigada é prestado por Subunidades de Engenharia 

(SU Eng), e por Unidades de Engenharia (U Eng) em casos específicos, como por 

exemplo, as Brigadas de Infantaria e Cavalaria Mecanizadas e Blindadas. De forma 

geral, as U Eng subordinadas aos Grupamentos de Engenharia (Gpt E) recebem a 

missão de prestar o apoio ao Escalão Divisão de Exército e Corpo de Exército. Sua 

subordinação doutrinária está diretamente relacionada às suas possibilidades e 

limitações. (BRASIL, 2018) 

Nesse contexto, para que o emprego da Arma de Engenharia, no valor U Eng, 

mantenha suas características doutrinárias como Amplitude de Desdobramento e 

Canais Técnicos de Engenharia, por exemplo, é de suma importância a 

determinação das medidas de Comando e Controle a serem seguidas em suas 

operações. 

As U Eng podem ser demandadas a cumprir um elevado volume de missões, 

no entanto deve-se levar em consideração as capacidades e limitações da sua 

fração básica de emprego, o Pelotão de Engenharia de Combate. Esta fração 

desdobra-se no terreno de forma descentralizada., o quê, por sua vez, requer 

elevado grau de coordenação de Comando e Controle para garantir o adequado 

fluxo de ordens e informações aos escalões responsáveis. A integração da Função 

de Combate Comando e Controle à Arma de Engenharia é essencial para o seu  

emprego efetivo no desenvolvimento de suas diversas atividades e tarefas. 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema  
 

As operações no amplo espectro do conflito e o conceito operativo do 

Exército, que tem como premissa maior a combinação, simultânea ou sucessiva, de 

operações ofensivas, defensivas e de cooperação e coordenação com agências, 

ocorrendo em situação de guerra e de não guerra (BRASIL, 2020), exigem da 

Engenharia maior flexibilidade em seu planjamento e emprego. 

Logo, é de fundamental importância, para que o desdobramento da 

Engenharia no Teatro de Operações (TO) seja feito visando atender às 

necessidades da Força Terrestre, que os meios de comunicações e as medidas de 
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comando e controle estejam dosados adequadamente e atualizados, evitanto 

soluções de continuidade às operações. 

Assim, tendo em vista a evolução da doutrina e as recentes publicações que 

versam sobre o emprego da Engenharia, surge a seguinte indagação: 

A atual doutrina de comando e controle nas Unidades de Engenharia de 

Combate está coerente com a doutrina de emprego da Engenharia? 

 

1.1.2 Formulação do Problema  

 

Diante dessa conjuntura, formulou-se o seguinte problema de pesquisa:  

A doutrina de integração da Função de Combate Comando e Controle à Arma 

de Engenharia, sobremaneira à Unidade de Engenharia de Combate, atende ao seu 

emprego efetivo? 

Os manuais de Engenharia que tratam sobre o assunto encontram-se 

atualizados com os procedimentos preconizados pelo Exército Brasileiro e que são 

empregados nas operações militares da atualidade? 
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1.2  OBJETIVOS 
 

  Com a apresentação do problema, o qual tem relevância direta na eficácia e 

eficiência do emprego da Arma de Engenharia, faz-se necessário o conhecimento do 

funcionamento da Engenharia de Combate e das medidas de Comando e Controle 

(C²) mais adequadas a ele, para assim se alcançar a integração da F Cmb C² às 

operações das U Eng. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

Como objetivo geral, o trabalho visa apresentar as medidas de integração da 

Função de Combate Comando e Controle às diversas atividades e tarefas 

desempenhadas pelas Unidades de Engenharia de Combate, revisando e 

atualizando os manuais doutrinários existentes. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

       Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, foram levantados objetivos específicos que conduziram à consecução do 

objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a) Definir as medidas de Comando e Controle nas Op Eng; 

b) Identificar as atividades de Comando e Controle das frações de Engenharia 

desdobradas no TO; 

c) Identificar as medidas de segurança na exploração das Comunicações 

(Medidas de Proteção Eletrônica); e 

d) Citar as características dos equipamentos de Comunicações que poderão ser 

utilizados nas Op Eng. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO  

 

a) Quais são as atividades e tarefas de Comando e Controle atinentes às 

Unidades de Engenharia de Combate? 

 

b) Quais são as características do emprego das Comunicações junto à arma de 
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Engenharia; 

c) Como é realizado o apoio de Comunicações às Unidade de Engenharia de 

Combate? 

 

1.4 METODOLOGIA 

 
1.4.1 Objeto formal de estudo  

 

O objeto de estudo deste trabalho é analisar a integração da Função de 

Combate Comando e Controle (C²) e sua aplicabilidade junto à tropa de engenharia 

valor Unidade de Engenharia de Combate. Bem como, atualizar a literatura acerca 

do assunto tendo em vista as recentes mudanças no que diz respeito ao conceito 

operativo do Exército de condução de operações militares no Amplo Espectro, 

(BRASIL, 2016) 

 

1.4.2 Delineamento da pesquisa  

 
Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, do tipo exploratória, em 

documentos doutrinários do Exército Brasileiro com o intuito de realizar um 

levantamento das literaturas atuais que tratam do objeto da pesquisa. 

Com o estudo e organização das documentações levantadas, foi realizada a 

verificação quanto à relevância e atualização diante da doutrina de emprego atual da 

força e, através desse levantamento, delineado o sentido de aprofundamento das 

demandas do trabalho. 

Em um segundo momento, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em 

documentos doutrinários e operacionais de outros países, com o intuito de 

complementar o trabalho com diversas experiências de emprego, buscando as boas 

práticas e lições aprendidas no emprego operacional. 

A partir de uma pesquisa qualitativa organizada e após a obtenção do 

produto de relevância da bibliografia estudada, apresentamos um panorama da 

integração do C²nas Unidades de Engenharia de Combate e uma proposta para 

atualização da referência doutrinaria. 
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1.4.3 Procedimentos para revisão da literatura  

 

A revisão da literatura buscou o amparo doutrinário já existente nos diversos 

manuais de emprego da Arma de Engenharia e de Comunicações. Ainda, através de 

pesquisa bibliográfica, foi buscado nas demais literaturas da Força Terrestre 

elementos que pudessem contribuir e complementar a base de conhecimento já 

descrita nos manuais específicos da arma. Em um segundo momento, foi 

pesquisado em literaturas estrangeiras elementos que pudessem contribuir e 

complementar a literatura brasileira.  

Em toda a pesquisa houve a preocupação de selecionar somente material 

teórico que possuísse base doutrinária confiável e atualizada com as tecnologias 

presentes nas operações militares mais atuais. 

 
1.4.4 Procedimentos Metodológicos 

 

Após o fichamento bibliográfico foram formuladas as questões que comporiam 

a ficha de coleta de dados alinhadas com o escopo deste trabalho. O universo 

selecionado foi o de Oficiais, Subtenentes e Sargentos das Armas de Engenharia e 

Comunicações, que são os responsáveis pelo planejamento e emprego dos meios 

de Comunicações bem como fazem parte dos processos de apoio à decisão dentro 

de seus escalões. 

 

1.4.5 Instrumentos  

 

Foi utilizado ficha de coleta de dados (formulário eletrônico) em um universo 

de oficiais e sargentos das armas de Engenharia e Comunicações com o intuito de 

levantar a atual situação da integração da Função de Combate Comando e Controle 

em Unidades de Engenharia de Combate bem como a situação dos meios de 

Comunicações disponíveis para emprego em suas unidades. 

 
1.4.6 Análise de Dados  

 

Os dados obtidos da ficha de coleta de dados foram analisados a fim de se ter 

um panorama da consciência situacional do público-alvo sobre o que é, e o que faz a 
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Função de Combate Comando e Controle. De posse dessas informações realizou-se 

uma análise qualitativa das propostas de melhorias e inovações para a integração da 

Função de Combate C² às Unidades de Eng Cmb, bem como um levantamento dos 

meios de Comunicações disponíveis em tais Unidades. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA  

 

Buscando atender as demandas de apoio de Engenharia alinhadas com o 

atual conceito operativo do Exército Brasileiro, faz-se necessário a atualização do 

arcabouço teórico que norteia a organização e emprego da Arma de Engenharia. 

A evolução da tecnologia e da indústria de defesa mundial, impõe ao exército 

que se mantenha atualizado no sentido de manter a dissuasão e a estabilidade 

nacional. A célebre frase do Ministro Rui Barbosa, “O Exército pode passar cem 

anos sem ser usado, mas não pode passar um minuto sem estar preparado”, ilustra 

a importância da constante busca pela atualização da base doutrinaria, do preparo e 

emprego da Força Terrestre. 

Nesse sentido, o Exército tem feito mudanças significativas em sua doutrina 

de emprego com a implementação de Projetos Estratégicos Indutores de 

transformação, como por exemplo o projeto GUARANI, modernizando as tropas de 

Cavalaria Mecanizada (C Mec) e transformando unidades de Infantaria, antes 

motorizadas, em mecanizadas. 

Tais mudanças afetam diretamente o apoio de Engenharia, visto que a tropa 

mecanizada necessita de maior apoio, conforme prevê o manual EB70-MC-10.309, 

Brigada de Cavalaria Mecanizada: 

 

Na Bda C Mec, o Batalhão de Engenharia de Combate Mecanizado é 
a OM que deverá prover e prestar o apoio técnico para a Proteção, 
no que tange aos trabalhos de engenharia. Estes trabalhos serão 
realizados pelos pelotões de engenharia de combate, por meio do 
apoio direto ou reforço aos elementos empregados em primeiro 
escalão ou por meio do apoio ao conjunto aos demais elementos 
subordinados à Bda C Mec (BRASIL, 2019, pág. 8-7) 
 

Dessa forma, é imprescindível a atualização da doutrina, não só de 

organização e emprego da Engenharia, mas principalmente das atividades e tarefas 

de Comando e Controle atinentes à Engenharia nas operações. 
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Sendo assim, este estudo se justifica tendo em vista a necessidade de se 

ratificar ou retificar os conceitos acerca da Função de Combate Comando e Controle 

nas Unidades de Engenharia de Combate. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Toda argumentação deve ser precedida de uma introdução com a finalidade 

de situar o interlocutor e embasá-la adequadamente. Portanto, para que haja o 

entendimento da parte (Comando e Controle em Unidades de Engenharia) é 

necessário que se tenha o entendimento, mesmo que superficial, do todo. Seguindo 

essa linha de raciocínio apresentaremos, baseado na doutrina militar terrestre em 

vigor, o que são os Grupamentos de Engenharia, as Unidades e Subunidades de 

Engenharia de Combate. 

Da mesma forma, para se que consiga fazer a correlação entre Comando e 

Controle nas Unidades de Engenharia de Combate é necessário que se saiba o que 

é a Função de Combate Comando e Controle, assim como, de que forma as 

Comunicações atuam buscando essa integração. 

Neste processo, foram consultadas diversas fontes bibliográficas nacionais e 

estrangeiros, atentando para o quê os Exércitos de nações amigas fazem a respeito 

do assunto, bem como documentos doutrinários do nosso Exército a fim de 

subsidiar as conclusões acerca do processo de integração da Função de Combate 

Comando e Controle nas Unidades de Engenharia de Combate.  

Assim, partimos de uma visão ampla do que cada assunto trata para a partir 

daí realizarmos a correlação entre eles, com o intuito de apresentar uma solução 

prática de como deve ser a integração entre Engenharia, Comando e Controle e 

Comunicações. 

 

2.1 ENGENHARIA DE COMBATE: GRUPAMENTOS DE ENGENHARIA, 
UNIDADES E SUBUNIDADES  
 

O Manual de Campanha EB70-MC- 10.245 (A Engenharia de Corpo de 

Exército e de Divisão de Exército) define o Grupamento de Engenharia (Gpt E) como 

o grande comando de Arma, centro do planejamento, dotado de todas as 

capacidades de combate e construção e em condições  de realizar o apoio à 
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mobilidade, contra mobilidade e proteção (Ap MCP) e o apoio geral de Engenharia 

(Ap Ge Eng) aos escalões Corpo de Exército (C Ex) e Divisão de Exército (DE). 

Acerca dos Grupamentos de Engenharia podemos inferir sobre sua missão e 

organização conforme se segue: 

 

Apoiar a mobilidade, a contramobilidade e a proteção e prestar o Ap 
Ge Eng, caracterizando-se como um fator multiplicador do poder de 
combate. Assegurar o efetivo e regular o emprego da Engenharia, 
em benefício do escalão apoiado. A composição dos Gpt E é variável 
e flexível, podendo ser dotados de meios de combate, de construção 
e meios especializados, em maior ou menor grau. Um Gpt E pode 
enquadrar até cinco Batalhões de Engenharia. A quantidade de 
Subunidades (SU)/ módulos especializados de Engenharia 
admissíveis dependerá da sua constituição e da capacidade de 
Comando e Controle (C²) do Gpt E. Quando o Gpt E enquadrar 
companhias e módulos especializados, terá por objetivo a execução 
de tarefas específicas.(BRASIL, 2020, pág 2-1) 
 

Assim, sobre a organização do Grupamento de Engenharia temos na Figura 1, 

o Organograma do Gpt E, que tem o intuito de exemplificar o assunto tratado do 

parágrafo anterior. 

 

Figura 1: Organograma de um Grupamento de Engenharia 
Fonte: BRASIL, 1973, p. 1-3 

 

Ainda sobre a organização do Grupamento de Engenharia JUNIOR, EDSON 

TIBÚRCIO DOS SANTOS, 2019 expõe em seu relatório sobre o APOIO DE 

ENGENHARIA NOS ESCALÕES CORPO DE EXÉRCITO E DIVISÃO NO US 

ARMY, que a Engenharia do Exército dos Estados Unidos da América (US ARMY) 

se organiza em Brigadas de Engenharia, que, em linhas, gerais se assemelham 
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muito em organização com os nossos Grupamentos de Engenharia. Essas Brigadas 

prestam o  apoio de Engenharia às Divisões de Exército e aos Corpos de Exércitos e 

esses Grandes Comandos ainda podem ser reforçados pelas Brigadas de 

Multiplicadores de Poder de Combate – Manuever Enhancement Brigade – MEB, 

que também possuem Batalhões de Engenharia. 

O Manual de Campanha C 5-7 “O Batalhão de Engenharia de Combate” em 

seu Capítulo 2, Artigo I, item 2.1 estabelece que, 

 

O Batalhão de Engenharia de Combate (BE Cmb), inserido no 
sistema de engenharia, tem a missão primordial de multiplicar o 
poder de combate da Divisão ou do Exército de Campanha (Ex 
Cmp), conforme a sua destinação, assegurando-lhes mobilidade, 
contramobilidade, proteção e ampliando o apoio de engenharia aos 
escalões de engenharia orgânicos das grandes unidades (GU) ou 
grandes comandos (G Cmdo) subordinados. Para cumprir a sua 
missão, o BE Cmb emprega suas subunidades (SU) e frações em 
missões ligadas diretamente ao combate, ao apoio logístico ou ao 
sistema de comando e controle. Nem sempre será possível 
estabelecer uma linha nítida entre as diversas atribuições 
relacionadas com essas missões.(BRASIL, 2001, pág 2-1) 

 

A Engenharia de Corpo de Exército (ECEx) tem como principal elemento 

operativo o Gpt E, sendo dimensionada em função das necessidades operativas 

requeridas para o apoio à manobra desse escalão, (BRASIL,2020). Na Figura 2 

podemos verificar a organização de BECmb Orgânico de um Gpt E, que presta apoio 

tanto ao Corpo de Exército quanto à Divisão de Exército. 

Figura 2: Organograma de um Batalhão de Engenharia de Combate Orgânico do Gpt E 
Fonte: BRASIL, 2001, p. 2-4 
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Assim, o “BE Cmb dentro de suas possibilidades e limitações integra os 

Grupamentos de Engenharia, grande comando de Arma, dotado de todas as 

capacidades de combate e construção” (BRASIL, 2020). Sendo uma peça 

fundamental para o desenvolvimento do apoio de Engenharia nos diversos escalões: 

Corpo de Exército, Divisão de Exército e Brigada. 

 Seguindo sobre o apoio de Engenharia, por último, porém não menos 

importante temos as Subunidades de Engenharia de Combate que são orgânicas 

das Brigadas, principalmente, de Infantaria motorizada (Bda Inf Mtz), paraquedista 

(Pqdt), de selva (Sl), leve (L), e aeromóvel (Amv), excetuando-se as brigadas 

blindadas e mecanizadas (Bda Bld/Mec), que são apoiadas respectivamente por 

Batalhões de Engenharia de Combate Blindados e Mecanizados, conforme 

preconiza os Manuais de Campanha EB70-MC-10.30 Brigada de Cavalaria  

Mecanizada e EB70-MC-10.310 Brigada Blindada. 

 Na Figura 3 temos o organograma comum de uma Companhia de Engenharia 

de Combate orgânica de uma Brigada. 

Figura 3: Organograma de uma Companhia de Engenharia de Combate Orgânica de uma Bda 
Fonte: BRASIL, 2000, p. 3-1 

 

 

 Tendo em vista as características de cada Brigada, as Subunidades de 

Engenharia que as apoiam também vão possuir peculiaridades em suas 

composições, conforme prevê o Manual de Campanha C 5-10 O Apoio de 

Engenharia no Escalão Brigada. Por exemplo: A companhia de engenharia de 

combate paraquedista não possui o pelotão de equipagem de assalto. A companhia 

de engenharia de combate de selva não possui o pelotão de equipagem que assalto, 

no entanto, possui um pelotão de embarcações e equipagens de selva. A companhia 
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de engenharia de combate leve e Aeromóvel não possui os pelotões de apoio e 

equipagem e assalto, tendo em sua composição apenas os pelotões de engenharia 

de combate. 

 Dessa forma temos uma visão ampla e geral sobre como se organiza a 

Engenharia do Exército Brasileiro atualmente. Este conhecimento é fundamental 

para que possamos entender de que forma a Função de Combate Comando e 

Controle pode ser integrada às ações das Unidades de Engenharia de Combate, de 

forma a potencializar as capacidades da Engenharia, requeridas para que seja 

materializado o conceito operativo do Exército Brasileiro.  

 

2.2 FUNÇÃO DE COMBATE COMANDO E CONTROLE   

 

A evolução dos conflitos impõe ao combatente o domínio de técnicas, táticas 

e procedimentos acerca das inovações tecnológicas em um cenário de combate em 

amplo espectro. Entretanto, para se obter eficácia no campo de batalha são 

condições precípuas liderança, iniciativa e ação de comando, atributos que vão 

nortear as ações dos comandantes em todos os níveis. 

 

2.2.1 Considerações Gerais  

 

Comando e Controle constituem-se no exercício da autoridade e da direção 

que um comandante exerce sobre as forças ou tropas que estão sob seu comando, 

para o cumprimento de determinada missão. Também pode ser entendido como a 

ciência que trata do funcionamento de uma cadeia de comando. 

“Embora alguns empreguem ambos os conceitos indiscriminadamente, à 

medida que buscam impor a sua vontade ao oponente torna-se imperativo que o 

controle atue em proveito do comando” (BRASIL, 2015, pág. 2-1). 

Viabiliza a coordenação entre a emissão de ordens e diretrizes e a obtenção 

de informações sobre a evolução da situação e das ações desencadeadas. 

 

2.2.2 Comando e Controle 

 

“O comando tem por objetivo a tomada de decisão” (BRASIL, 2015, pág. 2-1). 

Logo, os resultados obtidos sobre o inimigo são os melhores indicadores da eficácia 
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do comando, que se materializa pelo funcionamento eficiente de uma cadeia de 

comando. 

Não obstante “o controle tem por objetivo a eficácia do comando, ou seja, o 

cumprimento da missão. Corresponde, em última instância, à obtenção dos efeitos 

desejados e é basicamente exercido pelos EM”, (BRASIL, 2015, pág. 2-1).  

“O Cmt exerce o controle das forças sob seu comando em sua área de 

operações. Enquanto o EM coordena, sincroniza e integra ações, também mantém o 

comandante informado e exerce o controle em seu nome”, (BRASIL, 2020,pág 1-5) 

 

2.2.3 Responsabilidades Funcionais 

 

O Manual de Campanha C 5-7 (Batalhão de Engenharia de Combate) faz 

uma abordagem acerca das responsabilidades do comandante subcomandante e o 

estado maior geral e especial de um batalhão de engenharia de combate. 

 

2.2.3.1 Comandante 

 

Segundo o Manual C 5-7 O Cmt BE Cmb: 

[...] desempenha as suas funções realizando planejamentos, 
decidindo com oportunidade, emitindo ordens com eficiência e 
supervisionando sua execução. Suas responsabilidades exigem 
completo conhecimento sobre o emprego tático e técnico e sobre as 
possibilidades e limitações da sua unidade, das unidades apoiadas e 
das unidades que lhe prestam apoio (BRASIL, 2001, pág. 3-1)  
 

O meio pelo qual as ações de comando são exercidas é conhecido como 

cadeia de comando. O comandante exerce sua autoridade, estabelece diretrizes, 

missões e normas ao seu batalhão, por meio deste canal. Para que o funcionamento 

da cadeia de comando seja eficiente é necessário que seja dado ao subordinado 

certo grau de autoridade, a fim de que ele possa realizar as tarefas pelas quais é 

responsável. 

“O Cmt Btl utiliza todos os meios disponíveis para cumprir sua missão. 

Coordena as atividades de sua unidade com as das unidades apoiadas e vizinhas” 

(BRASIL, 2001). Para tanto seus planos e ordens devem assegurar que as ações de 

todo Btl estejam alinhadas para o efetivo cumprimento da missão. Dessa forma o 

“Cmt BE Cmb deve colocar-se onde melhor possa dirigir, controlar e influir nas 
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operações” (BRASIL, 2001). Deve deixar seu EM ciente, caso se afaste do posto de 

comando, sobre seu itinerário, planos a serem preparados ou ações a serem 

executadas, caso a situação se modifique. Deve  manter-se em contato com o PC e 

o EM por meio de rádio, telefone ou outros meios de comunicações de forma a emitir 

ordens e determinações caso obtenha novas informações referentes à situação, 

tendo em vista que informar e esclarecer é dever do comando.  

 

2.2.3.2 Estado maior 

 

O EM do BE Cmb tem por finalidade auxiliar o comandante no exercício 

de suas funções. É constituído pelos oficiais do estado-maior geral, Subcomandante, 

S1, S2, S3 e S4 e oficiais do estado-maior especial, o oficial médico, o almoxarife e 

o aprovisionador e especificamente no nosso caso o OCom, que pode ser incluído a 

critério do Cmt Btl. 

 

2.2.3.2.1 Atribuições do EM do BECmb 

 

a) Assessorar o Cmt no exercício do Cmdo. 

b) Obter as informações apropriadas e fornecer ao Cmt os estudos e informações 

solicitadas. 

c) Elaborar propostas na área de interesse de cada membro do EM. 

d) Elaborar os planos do Btl e transformá-los em ordens aos Cmdo subordinados. 

e) Supervisionar a execução dos planos e ordens, propondo as medidas necessárias 

para cumpri-las. 

f) Os oficiais do EM não têm autoridade de comando. Ao transmitir ordens para os 

elementos subordinados do Btl, eles o fazem em nome do Cmt. Os limites de sua 

autoridade são determinados nas normas do Cmt, que é o responsável pelas ordens 

expedidas pelos membros do EM. 

 

2.2.3.3 Subcomandante 

 

O subcomandante (Sub Cmt) é o principal auxiliar e assessor do comandante 

do batalhão. Cabe a ele coordenar e supervisionar o EM do Btl, do qual é o chefe, 

liberando o comandante dos pormenores das operações e da logística, permitindo-
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lhe, assim, concentrar-se em assuntos mais abrangentes. 

 

2.3.3.1 Atribuições do subcomandante: 

 

a) responder pelo Cmt quando este se ausentar do PC; 

b) supervisionar o estabelecimento e a operação do PC do Btl; 

c) organizar o relatório da unidade e o boletim interno; 

d) verificar o registro e o relatório de rotina das seções do EM e das subunidades; 

e) coordenar a organização e a aplicação das normas gerais de ação da unidade; e 

f)verificar se as instruções da tropa estão de acordo com as diretrizes e com os 

planos do comandante do batalhão; 

g) providenciar para que as informações pedidas sejam remetidas em tempo 

oportuno e que sejam preparados planos para contingências futuras; e 

h) outras atribuições, a critério do Cmt. 

i) O Sub Cmt permanece, normalmente, no PC, não devendo dele se afastar quando 

o comandante estiver ausente. Nos deslocamentos do PC, o Sub Cmt, normalmente, 

se desloca com o último escalão. 

 

2.2.3.4 Oficial de pessoal (S1) 

 

O S1 tem responsabilidade de EM relacionada com o planejamento, a 

coordenação, a fiscalização e o cumprimento de funções inerentes às atividades de 

administração de pessoal. Para tanto, em operações, normalmente permanece no 

PC do Btl. 

 

2.2.3.4.1 Atribuições do S1 

 

a) Prestar informações necessárias sobre o pessoal, para planejamento e condução 

das operações. 

b)Controlar efetivos. 

c) Expedir instruções relacionadas com efetivos, registros e relatórios. 

d) Solicitar e distribuir recompletamentos. 

e) Encaminhar os extraviados a seus respectivos destinos e manter em dia a relação 

dos ausentes. 
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f) Realizar o controle do registro dos assuntos relativos à justiça e disciplina da 

unidade. 

g) Manter um registro dos prisioneiros de guerra (PG), capturados pelo Btl, para 

servir de base às informações do comando. 

h) Supervisionar o funcionamento do posto de coleta de mortos (P Col Mor), bem 

como, se for o caso, apresentar, diariamente, um relatório de mortos evacuados à 

DE. Eventualmente, coordenar e fiscalizar o registro de sepulturas, quando essas 

tarefas estiverem a cargo do Btl. 

i) Assegurar meios para a obtenção e a manutenção do estado moral da tropa:  

Apresentar as recomendações para condecorações e punições. Supervisionar a 

distribuição e a coleta da correspondência e a escala de dispensa. Coordenar com 

os capelães as atividades religiosas. Planejar, coordenar e fiscalizar o programa de 

recreação. 

j) Organizar equipes para a instalação do PC e supervisionar o movimento, a 

organização, a segurança e o funcionamento interno das instalações do PC. 

k) Organizar o boletim, supervisionado pelo Sub Cmt da unidade. 

l) Processar a correspondência oficial com exceção da relativa às ordens e 

instruções sobre as operações. 

m) Autenticar as ordens e as instruções, com exceção das de operações. 

n) Supervisionar o comportamento, o reajustamento e o controle do pessoal. 

Recomendar as transferências, as designações, as promoções e as classificações 

do pessoal. 

o) planejamento e supervisão do emprego do Pelotão de Saúde. 

p) É o assessor e substituto do S4 no que se refere às operações, às atividades 

logísticas e da Área de Trens da Unidade 

q) Auxilia o S4 na escrituração do parágrafo 4ºda O Op, fornecendo a parte relativa à 

Log Pes. 

r) Redige o parágrafo 6º da O Op, recebendo do S2 a parte relativa ao subparágrafo 

Assuntos Civis. 

s) Fazer o estudo continuado da organização das SU, apresentando sugestões para 

modificações dos quadros de cargos. 

 

2.2.3.5 Oficial de inteligência (S2) 
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O S2 é responsável por manter o Cmt e os oficiais do EM informados sobre a 

situação e as possibilidades do inimigo, sobre o terreno e as condições 

meteorológicas. Apresenta, também, ao Cmt, sugestões sobre medidas de 

contrainteligência.  

Baseado nos elementos essenciais de informações (EEI) do Esc Sp e nas 

necessidades de inteligência do Btl, o S2 estabelece um plano de busca de dados, 

os são analisados e processados pelo PITCIC. 

 

2.2.3.5.1 Atribuições do S2 

 

a) Acionar o ciclo de inteligência, no escalão considerado. 

b) Realizar o estudo de situação de inteligência e o estudo de situação de 

contrainteligência para o Cmt da unidade e demais membros do EM. 

c) Elaborar o estudo do terreno para a sua unidade e para auxiliar o E2 em seu 

estudo de situação. 

d) Cooperar na direção das instruções de inteligência, contrainteligência, 

reconhecimento e camuflagem do pessoal da unidade. 

e) Supervisionar as atividades de contrainteligência. 

f) Manter íntima ligação com os órgãos de inteligência dos escalões superiores, 

subordinados, vizinhos e elementos apoiados, tendo em vista a troca de informes e 

auxílio mútuo no esforço da busca. 

g) Prever as necessidades em cartas, fotocartas e fotografias aéreas, para obtenção 

e distribuição. 

h) Estudar e interpretar fotografias aéreas. 

i) Preparar e difundir relatórios de inteligência. 

j) Manter em dia a carta de situação. 

k) Propor ao Cmt os elementos essenciais de inteligência (EEI) e outras 

necessidades de inteligência (ONI) de interesse da unidade. 

l) Elaborar o subparágrafo “Forças Inimigas” da ordem ou plano de operações do Btl. 

m) Supervisionar as atividades relacionadas com o exame e estudo de materiais e 

documentos capturados ao inimigo e que sejam do seu interesse ou do Esc Sp. 

n) Planejar e coordenar a execução de reconhecimentos especializados, e o 

emprego dos elementos de reconhecimento na busca de informes, em conjunto com 

o S3. 
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o) Coordena com o oficial de comunicações e eletrônica o emprego do Pelotão de 

Comunicações e a organização do Plano de Comunicações, com a finalidade de 

manter ligações no âmbito do Btl. 

p) Redige o Parágrafo 5º da Ordem de Operações, assessorado pelo O Com. 

q) Redige o Subparágrafo “Forças Inimigas” da Ordem ou Plano de Operações, 

quando for o caso, redige o anexo de inteligência. 

r) Supervisionar todas as atividades de camuflagem a seu cargo e cooperar com o 

E2 do escalão considerado na supervisão da instrução, da inspeção dos trabalhos e 

da disciplina de camuflagem. 

 

2.2.3.6 Oficial de operações (S3) 

 

O S3 tem responsabilidade de EM sobre os assuntos referentes à 

organização, instrução, e principalmente, operações do batalhão e das unidades em 

apoio e em reforço. 

 

2.2.3.6.1 Principais atribuições do S3 

 

1) Organização 

a) Fazer o estudo continuado da organização das SU, apresentando sugestões para 

modificações dos quadros de organização e material. 

b) Recomendar a passagem de elementos à disposição de outros, tendo em vista 

uma organização que facilite o cumprimento da missão. 

c) Estudar os pedidos de pessoal e de material. 

2) Instrução 

a) Preparar diretrizes de instrução, programas, ordens, planejamento e condução de 

exercícios no terreno ou manobras. 

b) Determinar as necessidades em meios e instalações para a instrução, inclusive 

munição, bem como sua obtenção e distribuição. 

c) Organizar e dirigir cursos. 

d) Inspecionar e verificar a instrução. 

e) Organizar os registros e relatórios de instrução. 

3) Operações 

a) Realizar o estudo continuado da situação tática tomando por base: 
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(1) as instruções recebidas do Esc Sp (diretrizes); 

(2) a atuação das unidades vizinhas e apoiadas; 

(3) o dispositivo e as possibilidades das tropas amigas; 

(4) as L Aç que possam vir a ser adotadas; 

(5) o moral e a capacidade de combate da tropa; 

(6) as perdas, recompletamentos e reforços; 

(7) a situação do inimigo; 

(8) o terreno e as condições meteorológicas; 

(9) a situação dos equipamentos, suprimentos e serviços; e 

(10) as possibilidades dos elementos orgânicos e em reforço. 

b) Designar as regiões de estacionamento. 

c) Coordenar os reconhecimentos e as medidas de segurança da unidade nas 

marchas, altos, zonas de reunião (Z Reu), bem como no PC e nas instalações 

logísticas. 

d) Assessorar quanto ao emprego tático da unidade. 

e) Coordenar com os planos de fogos, inclusive apoio aéreo, a proteção dos 

obstáculos lançados. 

f) Elaborar ordens e planos, registros e relatórios. 

g) Manter atualizada a carta de situação da unidade. 

h) Coordenar a ação de qualquer equipe de assuntos civis que reforce o batalhão. 

i) Encarregar-se dos assuntos civis na ausência de equipes especializadas. 

j) Planejar os deslocamentos de tropas, a formação e o tipo de transporte exigido. 

l) Coordenar o plano de comunicações com a finalidade de manter ligações entre o 

Cmt Btl, o PC do batalhão e as SU. 

m) Propor a localização dos PC. 

4) Redigir o parágrafo 1º da O Op, recebendo do S2 os dados relativos ao inimigo; 

5) Redigir o parágrafo 2º da O Op, auxiliado pelos demais componentes do EM; 

6) Redigir o parágrafo 3º da O Op; 

7) Elaborar a O Op Btl, recebendo dos demais componentes do EM os parágrafos e 

anexos de suas responsabilidades. 

 

2.2.3.7 Oficial de logística (S4) 

 

O S4 é o oficial responsável pelas atividades de suprimento, manutenção, 
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saúde e transporte do BECmb. Cabe-lhe coordenar e fiscalizar os serviços dos seus 

elementos de execução, bem como manter estreita ligação com o S3 para 

providenciar o apoio à execução dos planos de emprego da unidade. 

 

2.2.3.7.1 Atribuições do S4 

 

a) Assistir e manter o comandante informado sobre a situação logística do batalhão. 

b) Planejar, coordenar e supervisionar as atividades logísticas de suprimento, 

manutenção, transporte, saúde e hospitalização no âmbito do BECmb. 

c) Coordenar com o Esc Sp os assuntos pertinentes à logística. 

d) Elaborar planos e ordens administrativas. 

e) Assistir aos comandos subordinados nos assuntos pertinentes à logística. 

f) Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de suprimento de água (no BE 

Cmb/EEx). 

g) Planejar e coordenar a exploração de recursos locais de engenharia. 

h) Controlar e supervisionar os trens da unidade. 

i) Planejar e supervisionar a evacuação das ações de defesa de área de retaguarda 

e controle de danos. 

j) Fazer o estudo continuado da organização das SU, apresentando sugestões para 

modificações dos quadros de organização e material. 

k) Como responsável pela previsão e provisão do suprimento, manutenção, 

transporte e outras tarefas de apoio logístico, mantém-se, continuamente, a par da 

situação logística dos elementos subordinados, em reforço e em apoio ao Btl. 

l) Redigir o parágrafo 4º da Ordem de Operações, recebendo do S1 a parte relativa à 

Log Pes, e elaborar, quando for o caso, a ordem logística da unidade e Ordens 

fragmentárias logísticas. 

 

2.2.3.8 Oficial de comunicações (O Com) 

 

Além de comandar o pelotão de comando (Pel Cmdo), o Com coordena e 

exerce a supervisão técnica da instrução e das atividades de todo o pessoal de 

comunicações do BECmb. Mantém-se informado sobre as atividades planejadas e 

em curso do batalhão.  

Sob a supervisão do S3, prepara planos e faz propostas para a emprego dos 



32 
 

meios de comunicações. 

Participa do planejamento das operações, assessorando o comandante do 

batalhão no tocante ao apoio de comunicações e de guerra eletrônica (GE) 

 

2.2.3.8.1 Atribuições do O Com 

 

a) Coordenar com o S1 a escolha do local exato do PC. 

b) Coordenar com o S2 as medidas de segurança das comunicações. 

c) Obter, do escalão superior, as instruções para a exploração das comunicações (IE 

Com) e instruções padrão de comunicações (IP Com), preparar e distribuir extrato 

das mesmas. 

d) Apresentar proposta da redação do parágrafo 5 da ordem ou plano de operações. 

e) Planejar, coordenar e supervisionar assuntos relativos ao suprimento e a 

manutenção do material de comunicações e eletrônica. 

f) Supervisionar a instalação, a operação, a exploração e a manutenção do 

equipamento de comunicações da unidade. 

g) Monitorar a exploração dos meios de comunicações, bem como, a disponibilidade 

desses meios, desde o início do lançamento até o fechamento de cada sistema e 

manter o Cmt U, S2 e S3 informados sobre tal atividade. 

h) Apresentar proposta de cursos de comunicações, quando for o caso. 

 

2.2.4 Processo de Planejamento e Condução das Operações 

 

O atual contexto, no qual ocorrem as operações, requer dos Comandantes a 

habilidade de lidar com problemas militares complexos. Esse ambiente, muitas 

vezes, apresenta-se de forma complexa, volátil, mutável e incerta. (BRASIL,2020)  

O Processo de Planejamento e Condução das Operações Terrestres 

(PPCOT) é um modelo desenvolvido a partir do aprendizado organizacional, que 

pode ser aplicado às principais atividades de Comando e Controle (C²), como: o 

planejamento, a preparação, o controle da execução e uma contínua avaliação das 

operações, as quais realimentam todo o processo, podendo  ser visualizado na 

Figura 4. Em outras palavras, quando se realiza uma avaliação sistemática e 

contínua de cada operação executada, é possível mensurar seu sucesso ou seu 

fracasso (BRASIL,2020). 
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Figura 4: O Ciclo de Operações Terrestres 

Fonte: BRASIL, 2020, p. 2-1 

 

Então, a partir desse aprendizado, combinado com as alterações porventura 

ocorridas no ambiente operacional, criam-se condições para uma constante melhoria 

de todas as etapas, desde o planejamento até uma próxima execução 

(BRASIL,2020). A Tabela 1 nos fornece uma visão geral dos processos de 

planejamento e condução das operações terrestres, bem como dos seus 

subprocessos e tarefas. 

PROCESSO SUBPROCESSO TAREFA 

 Planejamento 

Componente conceitual 
Metodologia de 

Concepção Operativa 
do Exército (MCOE) 

Compreender as orientações e 
diretrizes recebidas. 

Avaliar o ambiente operacional. 

Identificar o problema. 

Desenvolver a Abordagem 
Operativa. 

Emitir a Diretriz de Planejamento 
(DIPLAN). 

Componente detalhado 
Exame de Situação 

Analisar a missão. 

Analisar a situação. 

Analisar as possibilidades do inimigo 
e as linhas de ação. 
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PROCESSO SUBPROCESSO TAREFA 

Comparar as linhas de ação. 

Decidir. 

Elaborar planos e ordens. 

Condução 

Preparação 
Realizar a preparação dos vetores 
militares e civis envolvidos. 

Execução Executar a operação planejada. 

Avaliação e Controle da 
Operação Planejada 

Avaliar e controlar as operações 
terrestres, em coordenação com 
todos os vetores militares e civis 
envolvidos, por meio de um Centro 
de Coordenação de Operações 
(CCOp) em coordenação com o 
CCOp do escalão enquadrante 
(avaliação contínua das operações). 

Tabela 1: Processos, Subprocessos e Tarefas do PPCOT 
Fonte: BRASIL, 2020, p. 2-2 
 

Analisando o Ciclo do PPCOT temos como principal ator o comandante, este 

seja ele tático ou o de Engenharia desempenha um papel fundamental no curso das 

operações, pois lhe compete compreender o problema militar, visualizar uma forma 

de abordá-lo, descrevendo-o aos seus subordinados e, por fim, controlar a execução 

das ações, aplicando seus atributos de liderança e continuamente avaliando o curso 

das operações (BRASIL,2020). A Figura 5 apresenta o Ciclo adaptativo papel do 

comandante no PPCOT. 

 

Figura 5: Ciclo Adaptativo e o Papel do Comandante no PPCOT 
Fonte: BRASIL, 2020, p. 3-1 
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No entanto, não se pode olvidar do trabalho do Estado-Maior. Dele advém o 

assessoramento seguro e oportuno que fornece as informações necessárias ao 

comandante para à tomada de decisão. 

É o Estado-Maior que por meio da rotina de trabalhos estabelecida pelo 

Comandante realiza os planejamentos de forma descentralizadas o poupando tempo 

e energia. A descentralização do planejamento e da execução exige que o Cmt seja 

assessorado na produção e na difusão de conhecimentos de inteligência, na 

realização de estudos de situação e planejamentos, na coordenação da ação de 

comando e na supervisão da execução de suas decisões (BRASIL, 2003). 

Segundo o Manual de Campanha EB70-MC-10.211 (Processo de 

Planejamento e Condução das Operações Terrestres), no desenvolvimento da rotina 

de trabalho do EM o Comandante e chefe do EM devem considerar: 

 

a) a rotina de trabalho do escalão superior e os relatórios 
necessários; 
b) a duração e a intensidade da operação; 
c) os requisitos de planejamento das células de integração 
(operações correntes, operações de médio prazo e planejamento de 
longo prazo); e 
d) a definição das reuniões ou briefings necessários para a 
coordenação eficaz do ciclo das operações.(BRASIL, 2020, pág 3-
22) 
 

Feitas as considerações, o Cmt juntamente com seu EM emite suas ordens 

com o objetivo de transmitir as instruções para os seus subordinados. As ordens 

podem ser emitidas de forma verbal ou escrita. São elas: 

a) ordem de operações (derivada de um plano de operações); 

b) ordem fragmentária; e 

c) ordem de alerta. 

 

2.2.4.1 Exame de situação do comandante 

 

O processo e planejamento poderá ser conduzido, empregando duas 

ferramentas, a Metodologia de Concepção Operativa do Exército (MCOE) e o exame 

de situação do comandante. A primeira tem um caráter conceitual para fins de 

planejamento, define “o que fazer”, enquanto  o exame de situação está voltado para 

a execução “o como fazer”. 

“A MCOE e o exame de situação são ferramentas de planejamento 
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mutuamente complementares. No entanto, em uma situação ideal, a MCOE 

orientará o exame de situação” (BRASIL, 2020, pág. 4-8). 

Desta forma, 

O Exame de Situação do Comandante é um método de planejamento 
interativo que proporciona ao tomador de decisão a compreensão da 
situação, a missão e a formulação de solução para um problema 
militar, desenvolvendo linhas de ação para a decisão do comandante 
e a produção de planos ou ordens. Ele integra as atividades do 
comandante, EM, comandos subordinados e de parceiros em 
ambiente interagências (BRASIL, 2020, pág. 4-36) 
 

 De forma prática “o exame de situação do comandante é um processo 

continuado e consiste em seis fases integradas” (BRASIL, 2020, pág-4-38). A tabela 

Nr 02 mostra cada etapa do estudo, destacando as entradas de dados e 

informações bem como os produtos gerados em cada fase. 

 Embora as fases sigam uma sequência lógica é importante que elas sejam 

constantemente revisadas e atualizadas caso surjam novos fatos que afetem o 

planejamento. 

 Outro detalhe importante a ser considerado é a questão do esforço de 

inteligência produzindo o maior número possível de informações, que serão 

inseridas no exame de situação por meio do Processo de Integração Terreno, 

Inimigo, Condições Meteorológicas e Considerações Civis (PITCIC)  e que 

alimentarão o Cmt e seu EM durante o planejamento. 

 

INSUMOS FASE PRODUTOS 

- Recebimento da ordem 

escrita ou verbal do Esc 

Sp. 

- Conhc e EEI do Esc Sp. 

- Produtos da MCOE. 

- Info de outras 

organizações. 

- Estimativas correntes. 

- Dtz iniciais do Esc Sp. 

01 

Análise da 

Missão e 

Considerações 

Preliminares 

- Plj inicial da utilização de tempo. 

- Sumário do problema. 

- Novo enunciado da missão. 

- Intenção inicial do comandante 

- Levantamento dos EEI. 

- Ordem de alerta 1. 

- Ordem de alerta 2. 

- Dados e conclusões sobre a 

análise da missão. 

- DIPLAN Cmt – inicial. 

- Orientações para o EM 
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INSUMOS FASE PRODUTOS 

- 1º Briefing 

- Definição da missão. 

- Dados relativos ao 

problema. 

- Intenção inicial do Cmt. 

- DIPLAN Cmt – Inicial 

- An de Intlg do Esc Sp. 

- Estimativas correntes 

Atlz. 

- EEI. 

- Conclusões 

02  

A situação e sua 

compreensão 

- Consciência situacional do 

ambiente operacional. 

- Análise das ameaças. 

- Aspectos sobre as Fç amigas, A 

Op, PD. 

- Novas Nec Intlg e EEI 

- Fatores de força e fraqueza 

(FFF). 

- Determinação inicial da própria 

Fç (Composição inicial dos 

meios) 

- Pl Intlg e Pl C Intlg. 

- O de alerta 3. 

- DIPLAN Cmt - atualizada. 

- Calcos, quadros e matrizes. 

- 2º Briefing. 

- Abordagem Operativa, 

linhas de  

operação/esforços, EFD e 

PD (MCOE).- Estimativas 

correntes Atlz. 

- Atlz diretrizes do Cmt 

03 

Possibilidades do 

Inimigo, Linhas 

de Ação e 

Confronto 

- LA e esquemas de manobra.- 

Composição dos meios.- 

Conceito geral da operação. 

- Atualização das diretrizes do 

Cmt. 

- Confirmação dos PD. 

- LA aperfeiçoadas. 

- Resultados do confronto. 

- Calcos, quadros e matrizes Atlz 

- Conclusões atualizadas. 

- Matriz de sincronização inicial. 

- GR das LA. 

- 3º Briefing. 

- POC. 

- Estimativas de Intlg. 
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INSUMOS FASE PRODUTOS 

- Estimativas correntes 

Atlz. 

- LA aperfeiçoadas. 

- Critérios de avaliação. 

- Resultados do confronto. 

- Conclusões atualizadas. 

04 

Comparação das 

Linhas de Ação 

- Estimativas correntes Atlz. 

- Matriz de Dcs. 

- LA avaliadas e suas variantes. 

- Prova final de APA. 

- Linha de ação recomendada. 

- Conclusões atualizadas. 

- Matriz de sincronização Atlz. 

- 4º Briefing. 

- Exame de situação 

completo.  

- Estimativas correntes 

Atlz. 

- LA avaliadas e suas 

variantes. 

- LA recomendada. 

- Conclusões Atlz. 

05 

Decisão 

- LA escolhida pelo Cmt e 

modificações. 

- Intenção do 

 Cmt atualizada. 

- DIPLAN.- EEI atualizados. 

- Conclusões atualizadas. 

- O de Alerta 4. 

- 5º Briefing. 

- LA escolhida pelo Cmt e 

modificações. 

- Intenção do Cmt Atlz. 

- Conceito final da 

operação. 

- EEI atualizados. 

- Conclusões atualizadas. 

06 

Emissão de 

Planos/Ordens 

- Aprovação dos planos e ordens. 

- Emissão dos planos e ordens. 

- Compreensão completa pelos 

subordinados dos planos e 

ordens. 

- Conclusões atualizadas. 

Tabela 2: Sequência do Exame de Situação do Comandante Tático 

Fonte: BRASIL, 2020, p. 4-40 

 

Não obstante procurando manter o enfoque no escopo deste trabalho, que é a 

integração da função de combate C² nas tropas de Engenharia de valor unidade, 

buscou-se reunir em quadros esquemáticos de forma simplificada e visual o 

encadeamento das fases do exame de situação do Cmt tático, com o exame de 

situação do Cmt de Eng e o PITCIC, conforme Anexo A deste trabalho,  bem como 

as ações de engenharia a realizar em cada tipo de exame de situação conforme o 

Anexo B deste trabalho. 
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2.2.5 Postos de Comando 

 

“Na estruturação do sistema de comando e controle de uma OM é constituído 

um Posto de Comando (PC). Essa instalação reúne pessoal e material destinados às 

atividades de planejamento e condução das operações táticas e logísticas. O 

comando e o controle das operações da unidade são, em princípio, exercidos por 

meio do seu PC, (BRASIL, 2001, pág 4-7) 

Em uma situação de conflito, as instalações de um posto de comando se 

configuram como alvo compensador para o inimigo, visto que a diminuição da 

capacidade de comando e controle (C²) se configura como fator preponderante para 

a obtenção da vitória. 

Como o escopo deste trabalho trata da Função de Combate C² em Unidades 

de Engenharia de Combate, temos no Manual de Campanha, C 5-7 Batalhão de 

Engenharia de Combate, um capítulo inteiro que trata sobre Posto de Comando sua 

localização, organização, instalação, segurança e operação, tamanha a relevância e 

importância do assunto. Neste sentido temos os seguintes dados sobre Posto de 

Comando: 

 

2.2.5.1 Localização 

 

“O PC é localizado de forma a facilitar as ligações do comando do Batalhão 

(Btl), com os seus elementos subordinados, com a tropa apoiada, com a área de 

apoio logístico e com outros elementos de Eng” (BRASIL,2001, pág 4-8). 

 O PC se desdobra no terreno em locais previamente escolhidos e, se 

possível, reconhecidos, condicionado a diversos fatores, sejam eles:   

 

Situação tática  
a) Orientar na direção do esforço principal ou frente mais importante, 
ou ainda, conforme o dispositivo de desdobramento planejado pela 
ED ou EEx. Nas Op de movimento, permitir acompanhar o 
deslocamento dos Elm Man na ação principal e, se necessário, rocar-
se para a ação secundária;  
b) Prover o apoio cerrado.  
c) Proporcionar espaço para desdobramento dos elementos e 
outras instalações que integram o escalão considerado, na Z Aç.  
d) Ter proximidade e acessibilidade a postos de observação do 
escalão considerado. 
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Terreno  
a) Ter facilidade de acesso. 
b) Ter boa circulação interna na área para pessoal e viatura. 
c) Possuir área compatível para dispersão entre as instalações do 
PC e em função do escalão. d) Apresentar instalações ou 
edificações. 
e) Estar apoiado em rede de estradas que permitam os 
deslocamentos rápidos e mudanças de PC. 
f) Favorecer a adoção de medidas de controle do pessoal e material. 
 
Segurança 
a) Ter proteção de massa cobridora, desenfiado face ao inimigo, 
buscando, se possível, localização em grutas, túneis ou instalações 
subterrâneas. 
b) Estar coberto ou possuir facilidades de camuflagem natural. 
c) Estar próximo de unidade ou subunidade da arma-base. 
d) Permitir a dispersão dos órgãos e unidades no terreno, de modo a 
não concentrar meios, criando um alvo compensador para o inimigo. 
e) Estar dentro da distância de segurança, medida da linha de 
contato, em operações ofensivas e, da orla anterior dos últimos 
núcleos de aprofundamento nas operações defensivas. Esta 
distância é considerada em função do escalão considerado, das 
possibilidades e do alcance dos fogos terrestres do inimigo. 
f) Estar afastado de flancos expostos e de caminhos favoráveis à 
infiltração inimiga. 
g) Distanciar-se de pontos vulneráveis e possíveis alvos de interesse 
do inimigo. 
 
Comunicações 
a) Dispor de recursos de telecomunicações civis ou militares no local. 
b) Estar afastado de fontes de interferência naturais ou artificiais. 
c) Estar em local que permita atender ao alcance dos meios de 
transmissão. 
d) Estar num local que permita um equilíbrio de distâncias para o 
sistema de comunicações do escalão. 
e) Não conter obstáculos ao estabelecimento dos diversos meios de 
transmissão. 
f) Permitir a instalação de sítios de antenas, atendendo às 
necessidades técnicas e táticas. 
g) Possuir local que permita o pouso de helicópteros e o acesso à 
aeródromos. 
 

Na seleção do PC para o BECmb, o S3 propõe a localização geral, 

consultando o Oficial de Comunicações do Btl (O Com) que emite seu parecer sob o 

ponto de vista das comunicações e o S1 sobre as necessidades de distribuição 

interna de “Uma vez aprovada a proposta pelo comandante do Btl, o S1, juntamente 

com o O Com, escolhe o local exato do PC” (BRASIL, 2001, pág 4-9). 

 

2.2.5.2 Organização 



41 
 

 

 “O PC pode ser organizado em um ou dois escalões” (BRASIL 2001, pág 4-9). 

O escalonamento em dois escalões  

 

visa estabelecer os sistemas de comando e controle específicos para 
as operações e atividade logísticas, a diminuição das áreas das 
instalações, favorecer a dispersão e agilização dos deslocamentos 
dos PC. Normalmente, ao segundo escalão são atribuídos os 
encargos logísticos da operação. O segundo escalão do PC é 
conhecido como áreas de trens (AT). (BRASIL 2001, pág 4-9) 
 

O PC organizado em dois escalões pode apresentar o seguinte desdobramento: 
 

PC AT 

Cmt 

SCmt 

S1 

S2 

S3 

O Com 

O Sau 

S4 

Cmt Cia Ap 

Cmt Cia E Pnt 

Obs: O S1 poderá ficar na AT de acordo com as necessidades das operações 

Tabela 3: Desdobramento do PC em dois escalões 

Fonte: BRASIL, 2001, p. 4-10 

 

2.2.5.3 Instalação e Segurança do Posto de Comando  

 

As instalações fixas do PC devem ocupar uma área da ordem 1 (um) Km² e 

que permita a segurança, a necessária dispersão, as comunicações, o disfarce, o 

acesso à área de PC e a circulação interna.  

Segundo o Manual C 5 -7 sobre a instalação do PC temos que: 

A Companhia de Comando e Apoio (Cia C Ap) tem a missão de 
prover os meios para a instalação e funcionamento do PC. De um 
modo geral, o PC deve possuir as seguintes características:  
a) local para Cmt e EM;  
b) centro de mensagens e as instalações telefônicas e de rádio;  
c) sítio de antenas;  
d) estacionamento da Sec Cmdo; e  
e) estacionamento das Vtr. 
A segurança aproximada do PC é proporcionada pelo pessoal da Cia 
C Ap, que deve ser coordenada e planejada pelo S3. O pessoal 
disponível e estacionado nas imediações do PC deve ser empregado 
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para estabelecer um sistema de alarme adequado e as medidas 
ativas e passivas de defesa. (BRASIL 2001, pág 4-10) 
 

2.2.5.4 Operação do Posto de Comando 

 

“O PC opera sem interrupção, para isto as seções do EM são organizadas em 

turmas que se revezam para assegurar o funcionamento efetivo do PC durante as 24 

horas do dia” (BRASIL 2001, pág 4-11)  

A triagem das mensagens recebidas é de responsabilidade do EM e do 

Centro de Mensagens é procedida da seguinte forma:  

 

Todas as mensagens que chegam, rotineiramente, são endereçadas 
ao Cmt, mas raramente lhe são entregues diretamente. É dever do 
EM tomar as providências decorrentes das mensagens recebidas e, 
quando necessário, informar seu conteúdo ao Cmt, sem demora.  
As mensagens de chegada, independente do meio de recepção, em 
regra, são destinadas primeiro ao centro de mensagem (C Msg), 
local onde elas são decriptografadas, redigidas em duas vias, 
numeradas e sofrem uma triagem, de acordo com a prioridade, 
sendo uma via arquivada e a outra remetida ao destinatário. (BRASIL 
2001, pág 4-11) 
 

2.2.5.5 Deslocamento do Posto de Comando  

 

Cada deslocamento do PC implica diretamente na condução das operações 

“e os deslocamentos frequentes resultam em prejuízo da eficiência delas” (BRASIL 

2001, pág 4-11). Assim, o Cmt deve ponderar as vantagens e desvantagens antes 

de decidir  deslocar seu PC. 

Para que seja vantajosa a mudança do PC deve-se atender à alguns pontos 

chave sejam eles:  

São indícios para a necessidade de mudança de PC: 
a) aumento das distâncias entre os elementos subordinados, 
comprometendo o alcance dos meios de transmissão;  
b) necessidade de mudança dos limites de retaguarda do Esc Sp 
(DE/Ex Cmp);  
c) mudança da situação tática ou do dispositivo de desdobramento 
planejado pela Esc Sp; e  
d) ações do inimigo. 
 
São oportunidade para mudança do PC: 
a) condição de segurança;  
b) redução do tráfego de mensagens; e  
c) rearticulação do dispositivo. 
 
O PC desloca-se, normalmente, em dois escalões, a fim de 
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assegurar um contínuo controle das Op. Normalmente, o primeiro 
escalão inclui o Cmt, o S2, o S3 e os meios de Com necessários. O 
primeiro Esc desloca-se para a nova área e prepara-se para operar. 
O segundo Esc continua a funcionar sob o controle do 
subcomandante. Quando o primeiro Esc estiver pronto para operar 
(sistema de comunicações estabelecido), o Sub Cmt é informado e o 
novo PC abre com o fechamento simultâneo do segundo escalão e, 
então, este reúne-se ao primeiro.  
Os comandantes superiores, subordinados e as unidades apoiadas 
devem ser informados do local exato e da possível hora de abertura 
do novo PC, se for o caso, deve-se deixar um guia no local antigo, 
por um determinado tempo, para que seja informada a localização do 
novo PC.(BRASIL 2001, pág 4-11) 
 

De forma paliativa o PC pode se deslocar como um todo, de uma só vez. 

Neste caso o comando e controle são exercidos por meio de um grupo de comando, 

durante o movimento. 

 

2.2.5.6 Posto de Comando Alternativo 

 

Por ocasião do planejamento das operações, além da localização do PC 

deve-se definir o local do PC alternativo e deve ser feito da seguinte forma: 

 

O EM deverá prever os possíveis locais alternativos para localização 
do PC. Isto se prende ao fato de o PC ser um alvo compensador e 
em caso de um ataque, com sucesso, por parte do inimigo, as 
operações não sejam comprometidas. Normalmente, o posto de 
comando alternativo (PCA) é selecionado em função da localização 
das Cia E Cmb, que deverão assumir as funções do PC, mediante 
ordem (Mdt O). Deverão ser tomadas as medidas necessárias de 
coordenação e controle, para informar aos comandantes superiores, 
subordinados e as unidades apoiadas, o local exato e a possível hora 
de abertura do PCA. (BRASIL 2001, pág 4-12) 
 

2.3 COMUNICAÇÕES  

 

A Arma de Comunicações tem íntima ligação com a Arma de Engenharia, 

pois sua origem remonta à criação do Centro de Instrução de Transmissão em 1929, 

embrião da atual Escola de Comunicações, que à época funcionava nas instalações 

do 1º Batalhão de Engenharia, na Vila Militar, Rio de Janeiro, instalações essas que, 

hoje, abrigam o Batalhão Escola de Comunicações (BEsCom).  

Além das raízes históricas, Comunicações e Engenharia possuem outros 

traços em comum, por exemplo alguns princípios de emprego como Prioridade e 
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Emprego centralizado dos meios, além da Amplitude de desdobramento e Apoio em 

profundidade, que para as Comunicações são princípios de emprego, mas que para 

a Engenharia são características da arma. 

Neste sentido, conseguimos traçar um perfil da melhor forma de apoio das 

Comunicações às Unidades de Engenharia de Combate, pois boa parte de suas 

características e princípios de emprego coincidem com os da Engenharia. 

 

2.3.1 Ligações e comunicações 

 

2.3.1.1 Ligações 

 

O Manual de Campanha EB70-MC-10.211 (Processo de Planejamento e 

Condução das Operações Terrestres), apresenta uma definição simples, porém 

elucidativa sobre o quê são as ligações. 

São os contatos e/ou as comunicações estabelecidos entre dois ou mais 

elementos operativos, sendo mais comumente utilizados para estabelecer 

ligação direta, de forma contínua, entre os comandos desses elementos, 

preservar a liberdade de ação e manter a flexibilidade. No ambiente 

interagências, as ligações são estabelecidas entre os elementos militares e 

de agências civis governamentais e não governamentais, para garantir a 

compreensão mútua e a unidade de esforços. O efetivo estabelecimento de 

ligações garante que os Cmt subordinados realizem a coordenação no 

desencadeamento das ações. As ligações proporcionam aos Cmt 

informações relevantes e respostas oportunas a questões operativas, 

contribuindo, assim, para a consciência situacional inicial de todos os 

envolvidos.(PPCOT, 2020, p. 3-19) 

 

No entanto, os Manuais C11-1 (Emprego das Comunicações), revogado e 

atualizado pelo Manual EB20-MC-10.246 (As Comunicações nas Operações), 

quanto no Manual de Campanha EB20-MC-10.205 (Comando e Controle) definem o 

quê são as Ligações necessárias. 

As ligações necessárias são constituídas pelos contatos diretos ou indiretos 

que devem ser estabelecidos entre um determinado escalão e outros envolvidos em 

uma operação militar, indispensáveis para o exercício do Comando e Controle (C²). 

As necessidades são determinadas pelo comandante e condicionadas pelo tipo de 

operação, pelo momento, pelo escalão considerado e pelos elementos envolvidos na 
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mesma missão. Nas operações militares, a efetivação das ligações necessárias é 

obtida por intermédio do emprego dos meios de comunicações. 

As ligações necessárias permitem: 

 

a) o exercício do C² no âmbito do escalão considerado; 
b) a integração ao sistema de C² do escalão superior; e 
c) a conexão com elementos subordinados, vizinhos, apoiados, em 
apoio, em reforço/integração, outras forças singulares e sistemas de 
telecomunicações civis. .(BRASIL 2015, pág 4-3) 
 

2.3.1.2 Responsabilidade pelas ligações 

 

Este sem dúvida é o ponto crucial do capítulo Comunicações, pois estabelece 

quem são os responsáveis por prover as ligações e manter as comunicações em 

pleno funcionamento. 

Segundo o Manual EB20-MC-10.205 (Comando e Controle), para cada 

situação, existe um responsável pelas ligações necessárias, o qual deverá 

estabelecê-las e fornecer, quando necessário, equipamentos de comunicações aos 

outros elementos envolvidos. 

A responsabilidade pelas ligações necessárias, em um determinado escalão, 

obedece aos seguintes princípios: 

a) o escalão superior tem a responsabilidade pela ligação com seus 
escalões diretamente subordinados, incluindo-se os recebidos em 
reforço ou em integração; 
b) o elemento que apoia é responsável pela ligação com o apoiado; 
c) nas operações de substituição, a tropa substituída fornece o apoio; 
e 
d) entre elementos vizinhos, caso não haja instruções específicas, a 
responsabilidade é do elemento da esquerda, considerando-se o 
observador posicionado com a sua frente voltada para o inimigo 
(BRASIL 2015, pág 2-14) . 
 

A Figura Nr 6 exemplifica os princípios descritos anteriormente, deixando 

claro quem são os responsáveis por estabelecer as devidas ligações, indicando-os 

pela base da seta. 

Em determinadas situações, essas responsabilidades podem ser alteradas, 

mediante prévia determinação do escalão superior ou do comandante do escalão 

considerado, nos casos das suas ligações com seus elementos subordinados. 

Caso ocorra a interrupção nos meios que estabelecem uma determinada 

ligação, os usuários e os responsáveis técnicos deverão desencadear, as 
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providências para o restabelecimento das comunicações  independentemente se ele 

é ou não o responsável por essa ligação.  

 

Figura 6: Responsabilidade pelas ligações 

Fonte: BRASIL, 2015, p. 2-14 

 

Na representação das ligações necessárias da Figura Nr 6, pode não se 

conhecer com precisão a posição do oponente, uma vez que este pode estar difuso 

no seio da população. Essa é uma das características, por exemplo, do combate não 

linear. Nesse caso, não haverá vizinho da direita nem da esquerda. Entretanto, as 

demais ligações necessárias, que não envolvam o escalão considerado e seus 

vizinhos, continuam válidas 

 

2.3.2 Sincronização 

 

 Segundo o manual C 7-20 (Batalhões de Infantaria), sincronização é o 

arranjo das atividades de todos os sistemas operacionais no tempo, no espaço e na 

finalidade, visando obter poder de combate “vencedor”, corroborando com essa ideia 

temos que a sincronização das operações  

 

É o ordenamento das ações táticas no tempo, no espaço e no 
propósito, para garantir sinergia ao conjunto das ações. Essa 
sincronização permite realizar ações inter-relacionadas e que se 
apoiam mutuamente, em diferentes locais, ao mesmo tempo ou não, 
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de forma a obter um efeito maior do que aquele que seria obtido caso 
fossem iniciativas isoladas (PPCOT,2020, p. 4-47). 
 

 A adoção simultânea de diferentes atitudes – uma das características das 

operações no amplo espectro – pode ser adotada por quem está investido da 

atribuição de ser FTC (seja corpo de exército, divisão de exército ou brigada) e pelas 

divisões de exército enquadradas. Isso requer máxima sincronização na aplicação 

do poder de combate. Entretanto, a sincronização não é um fim em si mesma. O 

Cmdo deve equilibrar a necessidade de sincronizar as ações com a necessidade de 

agilidade e iniciativa, jamais renunciando à iniciativa apenas para obter 

sincronização. Além disso, sincronização excessiva leva ao controle excessivo, o 

que pode limitar a iniciativa dos Cmt subordinados. 

 A simultaneidade também requer a habilidade de realizar ações em 

profundidade de forma integrada. As ações simultâneas imobilizam o inimigo, 

reduzindo a capacidade de ele conduzir ações sincronizadas e, consequentemente, 

comprometendo a sua eficácia operativa. 
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3. ANÁLISE E RESULTADOS  
 
3.1 DOUTRINA 
 

Analisando a atual doutrina de emprego do Força Terrestre em que se figura 

como ponto fulcral o Planejamento Baseado em Capacidades (PBC) alinhado ao 

novo conceito operativo do Exército, podemos inferir que a Função de Combate 

Comando e Controle, no que tange à Engenharia e mais especificamente as 

Unidades de Engenharia de Combate, permeia todas as fases do combate desde 

seu planejamento e condução até às ações de desmobilização. 

A Função de Combate C² está integrada às U Eng Cmb por meio das ações 

desencadeadas pelo Comandante de Batalhão e seu EM, com ênfase ao processo 

de planejamento e condução das operações, Exame de situação do Cmt de Eng, 

Instalação e operação do Posta de Comando, Ligações necessárias com os 

elementos envolvidos na manobra e sincronização das atividades de engenharia 

com a manobra. 

Um detalhe importante a ser destacado é a interpretação equivocada de que 

Comando e Controle é um sinônimo puro e simples de comunicações. O binômio 

Comando e Controle, conforme destacado no início deste trabalho, deve ser 

entendido como a arte do comando, abarcando todas as ações do Comandante em 

prol do cumprimento da missão, e a ciência do controle que se utiliza de meios, 

principalmente de comunicações, para propiciar que comandante se faça presente e 

intervenha de forma decisiva na manobra ou operação. 

Ainda sobre a dicotomia sobre Comando e Controle, o Manual de Campanha 

MDO - 40401  (BATALLÓN DE INGENIEROS Y COMPAÑÍA DE INGENIEROS 

INDEPENDIENTE) do Exército do Chile traz uma definição que corrobora com 

nossos argumentos. 

Comando é a arte de atribuir missões e tarefas, estabelecer 
prioridades, alocar recursos, concentrar esforços quando e onde 
necessário. Exige continuidade para lidar com as situações 
surpreendentes e variadas que surgem no campo de batalha, por 
isso o comandante deve adotar todas as providências para que sua 
ação não seja interrompida. O exercício do comando é baseado no 
conhecimento profissional1 (tradução nossa). 

 
1 El mando es el arte de asignar misiones y tareas, estableciendo las prioridades, asignando los 
recursos, concentrando los esfuerzos cuando y donde sea necesario. Requiere de continuidad para 
atender las sorpresivas y variadas situaciones que se presentan en el campo de batalla, por lo que el 
comandante debe adoptar todas las previsiones para que su acción no se vea interrumpida. El 
ejercicio del mando se basa en el conocimiento professional. 
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Permanecendo no mesmo documento de campanha temos a seguinte análise 

sobre Controle: 

 

O controle permite garantir que cada nível tenha captado a intenção 
do comandante, informa sobre a execução do planejado e identifica 
oportunidades ou pontos fracos. O controle das tarefas atribuídas às 
unidades subordinadas ou às equipes de apoio da unidade de 
engenharia, deve ser próximo, permanente e em tempo real, para 
que o comandante da unidade possa providenciar a solução dos 
problemas à medida que ocorrem, tentando garantir um suporte de 
engenheira eficaz e oportuno em benefício da manobra2 (tradução 
nossa). 
 

3.2 INTEGRAÇÃO DA FUNÇÃO DE COMBATE COMANDO E CONTROLE NAS 

UNIDADES DE ENGENHARIA DE COMBATE 

 

Conforme tratado no item anterior podemos citar como exemplo da integração da F 

Cmb C²  às atividades das U Eng Cmb  os seguintes assuntos: Planejamento e Condução 

de Operações, Exame de Situação do Cmt, Postos de Comando, Ligações e Sincronização. 

Durante o processo de planejamento o Cmt de Engenharia trabalha assessorando o 

Cmt tático no que se refere aos assuntos de Engenharia, principalmente sobre o aspecto 

terreno e o faz da 1ª a 4ª fase do exame de situação conforme a Tabela Nr 2 do item 

2.2.4.1. Esse tipo de modus operandi também é executado pelo Exército do Canadá. O 

Manual de Campanha do Exército Canadense B-GL-361-001/FP-001 (LAND FORCE 

ENGINEER OPERATIONS) versa sobre Processo de Planejamento de Operações: 

 

O Processo de Planejamento da Operação (OPP) é simplesmente 
um estimativa coletiva da situação que sincroniza os esforços de 
pessoal. É uma sequência lógica de raciocínio coletivo que leva à 
melhor solução dentro do tempo de planejamento disponível. O 
comandante, auxiliado por sua equipe, analisa uma situação, 
desenvolve e decide sobre um plano de ação, emite ordens e se 
prepara para mais contingências. OPP é contínuo e dinâmico, 
envolvendo atividades simultanêas e interação entre o comandante, 
o estado maior e comandantes subordinados3 (tradução nossa). 

 
 
2 El control permite asegurar que cada nivel haya captado la intención del comandante, informa sobre 
la ejecución de lo planificado e identifica oportunidades o debilidades. El control de las tareas 
asignadas a las unidades subordinadas o equipos de apoyo de la unidad de ingenieros debe ser 
estrecho, permanente y en tiempo real, con el propósito de que el comandante de la unidad pueda 
disponer la solución de problemas en cuanto se produzcan, tratando de asegurar un apoyo de 
ingenieros eficaz y oportuno en beneficio de la maniobra. 
 
3 The Operation Planning Process (OPP) is simply a collective estimate of the situation that 
synchronises the efforts of the staff. It is a logical sequence of collective reasoning leading to the best 
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É interessante perceber que nesse parágrafo do manual canadense ele cita tanto o 

processo de planejamento de operações quanto o exame de situação, no entanto sob a 

ótica do Cmt tático. Mais adiante neste mesmo manual ele trata sobre o exame de situação 

do Cmt de Engenharia que para nós é ponto chave deste trabalho. Sobre o exame de 

situação do Cmt de Engenharia ele diz o seguinte: 

 

O Comandante de Engenharia conduz sua própria análise de missão, 
concomitantemente com o análise da missão do comandante. A 
missão do Comandante de Engenharia concentra-se especificamente 
nas tarefas de engenheira com vista a definir sua própria missão e 
identificar as principais questões a serem abordadas com o 
comandante e o estado-maior. Como parte de sua análise sobre o 
conceito da operação, o Cmt Eng analisa o risco implícito que o 
comandante tático está disposto a aceitar para cumprir a missão. 
Todas as limitações que afetarão a operação são identificadas e 
quaisquer perguntas que requeiram esclarecimento pelo comandante 
tático, seu estado-maior ou equipe de engenheiros são identificados4 
(tradução nossa). 
 

Ainda sobre exame de situação do Cmt, a sequência das ações preconizadas 

pelo exército canadense muito se assemelha às nossas, pois segue a mesma lógica 

de raciocínio iniciando pela Análise da Missão e Considerações Preliminares, 

passando pelas Possibilidades do Inimigo, Linhas de Ação e Confronto até 

Comparação das Linhas de Ação e tomada de Decisão pelo Cmt. Tendo o Cmt tático 

decidido a melhor linha de ação para a manobra, o Cmt Eng prepara e emite suas 

ordens aos seus subordinados conforme se segue: 

 

Uma vez que o comandante tomou sua decisão, as várias seções de 

pessoal e assessores das armas preparam suas partes da ordem de 

operações. O Comandante de Engenharia irá preparar sua própria 

ordem para entregar àqueles sob seu comando, e também irá 

 
solution within the available planning time. The commander, assisted by his staff, analyses a situation, 
develops and decides on a plan of action, issues orders and prepares for further contingencies. OPP 
is continuous and dynamic, involving concurrent activity and interaction between the commander, the 
staff and subordinate commanders. 
 
4 The engineer adviser conducts his own mission analysis, concurrent with the commander's mission 
analysis. The engineer adviser's mission analysis focuses specifically on engineer tasks with a view to 
defining his own mission and identifying key issues to be addressed with the commander and staff. As 
part of his analysis of the higher commander's concept of operations, the engineer adviser analyses 
the implied risk that the higher commander is willing to accept to accomplish the mission. All limitations 
that will impact on the operation are identified and any questions that require clarification by the 
commander, his staff or engineer staff are identified. 
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preparar o subparágrafo de Engenharia ou anexo  para as ordens do 

comandante5 (tradução nossa) 

 

Outro aspecto a ser considerado sobre comando e controle é o Posto de 

Comando (PC), local do qual são emanadas as ordens e onde estão reunidos os 

meios materiais e de pessoal que possibilitam o planejamento e condução das 

operações e apoio logístico. A fim de atender o princípio de emprego apoio em 

profundidade explorado tanto pela Engenharia quanto pelas Comunicações o PC 

deve estar posicionado de forma a proporcionar o adequado, judicioso e permanente 

emprego dos meios de comunicações.  

 Em seu manual de campanha ROP 04-01 ( Condución del Batallon de 

Ingenieros Livianos ) o Exército Argentino aborda sobre as definições de “Puesto de 

Comando” o equivalente para nós ao Posto de Comando. Segue o trecho extraído 

do referido documento:  

Durante as operações e em campanha, as instalações e o local onde 
o Comandante do Batalhão e seu Estado-Maior executam suas 
tarefas são denominados Posto de Comando6 (tradução nossa). 

 

Um ponto que cabe destaque na doutrina argentina é sobre os requisitos os 

quais o local para a instalação do PC deve atender, que em muito se assemelham 

aos nossos, vejamos:  

Requisitos que o posto de comando do batalhão deve cumprir. a) Facilitar o 
controle das subunidades. b) Possuir ocultação por meio de coberturas 
naturais e que permitam uma dispersão adequada. c) Seus limites 
coincidam com obstáculos naturais e facilitem a instalação de segurança. d) 
Solo firme, com boa drenagem e que facilite a passagem. e) Ter espaço 
suficiente para comportar todos os elementos que compõem o comando. f) 
Possui mais de uma via de acesso ou saída e boas vias internas. g) Ter 
espaço suficiente para estacionamento de veículos, pouso de helicópteros, 
para a guarda e centro de mensagens e etc7. (tradução nossa) 

 

 
5 Once the commander has made his decision, the various staff sections and arms advisers prepare 
their portions of the operation order. The engineer adviser will prepare his own order to deliver to 
those under his command, and will also prepare the Engineer sub-paragraph or engineerAnnex A for 
the commander's orders. 
6 Durante las operaciones y en campaña, las instalaciones y el lugar donde el Jefe de Batallón y su 
Plana Mayor cumplen sus tareas se denomina Puesto Comando. 
 
7 Requisitos que debe reunir el puesto de comando del batallón. A) Facilite el control de las 
subunidades. B) Disponga de cubiertas naturales, encubrimiento y permita una dispersión adecuada. 
C) Sus límites coincidan con obstáculos naturales, y que faciliten la instalación de la seguridad. D) El 
terreno sea firme, con buen drenaje y facilite la transitabilidad. E) Disponga de espacio suficiente para 
ubicar a todos los elementos que componem la jefatura. F) Que disponga de más de un camino de 
acceso o salida y de buenos caminos internos. G) Cuente con suficiente espacio para el 
estacionamento de vehículos, aterrizaje de helicópteros, para la guardia centro de mensajes, etc. 
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Assim como o processo de escolha e tomada de decisão sobre a localização 

do PC, como podemos observar no trecho a seguir: 

a) O oficial de operações, após consultar o ofical de pessoal e ocde 
comunicações, proporá ao Comandante do Batalhão a localização 
geral. b) O Comandante do Batalhão deve aprovar a localização 
geral. c) Em seguida, o oficial de pessoal e o oficial de comunicações 
determinarão a localização exata. d) Em muitas ocasiões será 
necessário realizar um reconhecimento detalhado da localização 
exata do posto de comando. e) A distribuição interna dos elementos 
que o compõem será de responsabilidade exclusiva do oficial de 
pessoal, que após orientação do Comandante do batalhão e consulta 
aos demais membros do Estado-Maior, determinará a localização 
das frações no terreno. f) Para economizar tempo, poderá ser 
montado um pelotão no aquartelamento do batalhão para 
reconhecimento do local do posto de comando, à semelhança do 
pelotão que abriga as subunidades. g) Será conveniente que as 
tarefas relacionadas com a escolha do local e a posterior instalação 
do posto de comando, sejam realizadas em procedimento normal de 
funcionamento. h) Nas operações ofensivas, o PC deve estar 
geralmente, o mais avançado possível, enquanto que nas operações 
defensivas, deve ser mais à retaguarda, em relação à linha de 
contato8. (tradução nossa) 
 

Tratando ainda sobre os aspectos que integram a F Cmb C² às atividades das 

U Eng Cmb, entraremos em um assunto mais atinente às comunicações, que são as 

ligações, meio pelo qual o escalão considerado estabelece contato com seu escalão 

superior e suas tropas subordinadas. O Manual do exército Chileno aborda este 

tema da seguinte forma: 

A equipe da unidade de engenharia deve implantar o posto de 
comando em uma posição que garanta uma comunicação fluida e 
permanente com o posto de comando do escalão apoiado, e um 
efetivo comando e controle sobre as unidades subordinadas9.  
(tradução nossa) 

 
8 Elección del lugar del puesto de comando: a) El oficial de operaciones, luego de consultar con ,os 
oficiales de personal y de comunicaciones, propondrá al Jefe de batallón la ubicación general b) El 
jefe de batallón deb aprobar la ubicación general c) Luego, el Oficial de Personal y el de 
Comunicações determinarán la ubicación exacta d) En muchas oportunidades será necesario efectuar 
un reconocimiento de detalle para la ubicación exacta del puesto comando e) La distribuición interan 
de los elementos que lo componen será una resposabilidade exclusiva del oficial de personal, quien 
luego de la orientación del jefe de batallón y de consultar con los demás miembros de la Plana Mayor, 
determinrá la ubicación en el terreno de las fracciones. f) para ahorrar tiemopo, se podrá disponer en 
la jefatura del batallón de un pelotón para el reconocimiento del lugar del puesto comando, similar al 
pelotón alojamiento de las subunidades g) será conveniete que las tareas relacionadas con la 
elección del lugar y la posterior instalación del puesto comando, se riajn por un procedimiento 
operativo normal. h) En las operaciones ofensivas, deberá estar general, lo más adelantado posible. 
en las operaciones defensivas, deberá estar más a retaguardia, con relación a la línea de contacto. 
 
9 La plana mayor de la unidad de ingenieros deberá desplegar el puesto de mando, en una posición 
que asegure, por uma parte, una comunicación fluida y permanente con el puesto de mando de la 
UAC apoyada y por otra, un efectivo mando y control sobre las unidades subordinadas. 
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 Ainda sobre ligações e comunicações, o referido documento doutrinário diz que o 
escalão considerado “Deve manter as comunicações permanentemente ativadas para o 
escalão superior, unidades apoiadas, unidades vizinhas e unidades subordinadas”10. 
(tradução livre), porém não especifica quem é o responsável por fazer as ligações 
diferentemente do que preconiza a doutrina brasileira conforme se observa na Figura Nr 6, 
do item 2.3.1.2.  
 
 Por fim, mas não menos importante, trataremos sobre uma poderosa ferramenta 
que garante a operacionalização da ciência do controle, bem como o perfeito entrosamento 
entre todas as funções de combate, peças de manobra e sistemas de apoio, não apenas C² 
e Engenharia, essa ferramenta é a matriz de sincronização. Refoçando a afirmação anterior 
encontramos na literatura doutrinaria do exército do Estados Unidos da América (US Army), 
ATP 3-90.4/MCWP 3-17.8 (Combined Arms Mobility), a seguinte assertiva: 
 

O modelo de suporte à decisão, matriz de sincronização ou outras 
ferramentas de equipe usadas para planejamento e o 
desenvolvimento do pedido pode ser incluído como um anexo do 
pedido. Essas ferramentas também apoiam o comandante e o 
pessoal durante a execução11.(tradução nossa) 
 

 É uma ferrmenta excelente para o processo continuo de avaliação do planejamento 
durante sua execução, permitindo que o comandante tático possa ajustar o planejamento, 
caso necessário, a medida que el é colocado em prática. 
 

A execução envolve monitorar a situação, avaliar a operação e 
ajustar o plano, conforme necessidade. Os comandantes avaliam 
continuamente o progresso da operação com base nas informações 
do COP, executando estimativas e avaliações de comandantes 
subordinados. O modelo de suporte à decisão, matriz de 
sincronização, e outras ferramentas de estado-maior usadas durante 
o processo de planejamento também apóiam o comandante e a 
equipe durante execução. 
 

 A citação anterior corrobora a inferência a respeito da utilização da matriz de 

sincronização como forma de mensurar o andamento da operação e a eficácia do 

planejamento. 

 

3.3 QUESTIONÁRIO 

 

Como explicado no capítulo de metodologia, além da revisão bibliográfica, foi 

realizado um questionário com a finalidade verificar junto aos militares das armas de 

Engenharia e Comunicações acerca dos assuntos que são mais afetos à questão de 

 
10 El puesto de mando procesa y difunde la información. Debe mantener, permanentemente, 
activadas las comunicaciones hacia el escalón superior, unidades apoyadas, unidades vecinas y 
unidades subordinadas. 
11 The decision support template, synchronization matrix, or other staff tools used for planning and 
developing the order may be included as an attachment to the order. These tools also support the 
commander and staff during execution. 
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integração da F Cmb C² às U Eng Cmb, de forma que com suas experiências contribuíssem 

com o trabalho. Foram aplicadas dez questões, sendo quatro abertas para eventuais 

contribuições. 

Os resultados, em forma de gráfico, são os seguintes: 

 

GRÁFICO 1 – Distribuição do universo, em porcentagem, por posto e graduação 
Fonte: O autor 

 

 

GRÁFICO 2 – Distribuição do universo, em porcentagem, por arma 
Fonte: O autor 

 

Analisando os dois primeiros gráficos percebe-se que a grande maioria das 

respostas são de oficiais da arma de engenharia, porém também temos 

contribuições de oficiais e praças da Arma de Comunicações. 
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GRÁFICO 3 – Opinião de amostra em porcentagem 
Fonte: O autor 

 

O gráfico 3 apresenta em porcentagem a relevância de cada tarefa referente 

a cada atividade especifica da F Cmb C², sejam elas: 1- Conduzir o processo de 

planejamento e a condução das operações; 2- Operar posto de comando; 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, que mais são afetas à Engenharia.  

Dentre todas as tarefas elencadas, segundo as respostas apresentas as 

tarefas mais afetas à Engenharia são: 1) Realizar o exame de situação; 2) Elaborar 

planos e ordens; 3) Estruturar o PC; 4) Identificar as possibilidades de 

aproveitamento dos recursos locais; e 5) Colaborar com a consciência situacional 

por meio da gestão do conhecimento. Isto posto demonstra que nosso entendimento 

acerca da integração da F Cmb C² está alinhado com o dos militares que 

responderam ao questionário. 
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GRÁFICO 4 – Opinião de amostra em porcentagem  
Fonte: O autor 

 

O gráfico 4 trata sobre os aspectos referentes ao fator Comunicações na 

determinação da localização do PC e quais deles podem ser considerados 

desnecessários para essa tomada de decisão. Ao analisar o gráfico percebe-se que 

cerca de 74% consideraram que Possuir local que permita o pouso de helicópteros e 

o acesso à aeródromos, é um aspecto desnecessário em relação às Comunicações 

para a determinação do local do PC. 

 

 

GRÁFICO 5 – Opinião de amostra em porcentagem 
Fonte: O autor 
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O Gráfico 5 trata traz à tona o questionamento sobre o efetivo do pelotão de 

comunicações do BECmb, verifica-se que a maioria considera o efetivo adequado ao 

cumprimento das missões atinentes a essa fração. 

Sobre as perguntas abertas, quais sejam as de Nr 5, 7, 9 e 10 constantes no 

Anexo C deste trabalho, temos as seguintes considerações: 

Pergunta Nr 5: A Arma de Engenharia tem íntima ligação com as Funções de 

Combate Movimento e Manobra, Proteção e Logística. Neste sentido, na opinião do 

Senhor, de que forma pode-se potencializar o apoio de Engenharia às F Cmb 

citadas anteriormente por meio da integração entre Engenharia  e Comando e 

Controle? As respostas mais relevantes e que agregam ganho para o tema em 

questão são as seguintes: 

a) Através de um sistema de transmissão de informações que seja perene, 

além do estabelecimento de um sistema de monitoramento visual que permita a 

transmissão imediata ( Sistema Olho da Águia da AvEx ou SARP) das situações 

que ocorrem, auxiliando no processo de tomada de decisão. 

b) Os Of devem saber os princípios do Comando e Controle e as praças de 

engenharia devem saber operar os meios de comunicações para Comando e 

Controle, obviamente na falta do militar de Comunicações. 

c) Acredito que uma maior dotação de meios de com por parte das unidades e 

equipamentos de engenharia. 

 

Pergunta Nr 7:  Ainda sobre o fator Comunicações na Localização do PC, o Senhor 

teria alguma sugestão de aspecto que seja relevante para a Localização do PC e 

não está elencado no rol acima? 

a) O fator técnico dos equipamentos de comunicações pode ser desconsiderado 

para a localização do PC, se eles puderem serem operados de forma remota, assim 

é possível ter equipamentos de enlace destacados, em posição tecnicamente 

vantajosa e o PC em posição tática ideal 

 

Pergunta Nr 9: Ainda sobre o item anterior o Senhor teria alguma sugestão para 

alterar , suprimir ou adicionar algum Grupo ou Turma do Pel Com? 

a) Turma de Mnt do material de Com 

b) Os equipamentos de comunicações estão cada vez mais simples de operar e 

fazendo parte do dia a dia das pessoas, de um modo geral. Desta forma é possível 
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se pensar em diminuir a necessidade de operadores. Os enlaces de dados permitem 

que o usuário final emita suas ordens diretamente no sistema, sem a interferência de 

um operador. O mesmo ocorre com a maior portabilidade dos equipamentos rádio e 

sua simplicidade de uso. Desta forma é possível mudar a doutrina, encarregando o 

próprio usuário de emitir suas ordens diretamente nos meios de comunicações 

dispostos, ou seja, o "explorar" da missão do comunicante passa a ser do elemento 

que emite e recebe a ordem, economizando material e pessoal no processo. 

c) Apesar de achar o efetivo adequado, creio que não haja a necessidade de se 

ter uma Turma de Audiovisuais. Essa função pode ser absorvida por outros 

elementos do Pel como o GP Cmdo. 

 

Pergunta Nr 10: Caso o senhor tenha alguma contribuição ou sugestão sobre a 

integração da Função de Combate Comando e Controle nas Unidades de 

Engenharia de Combate, descreva abaixo. 

a) Só o conhecimento ajuda. Militares que estiverem nas funções afetas ao 

Comando e Controle deverão buscar cursos e material que os auxiliem no 

desempenho de suas funções. O Instituto Rondon de Capacitação Continuada é 

uma ferramenta que irá auxiliar. 

b) As diferentes turmas de engenharia devem possuir viatura rádio para 

poderem se conectar ao Batalhão de Engenharia de qualquer parte da área de 

operações do escalão considerado. 

c) Importante a utilização de equipamentos que consigam transmitir dados (além 

de permitir a comunicação) em posições ermas do território (Selva Amazônica, 

Pantanal). 

d)  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 O presente trabalho buscou dar ao leitor consciência situacional acerca de 

como a Engenharia está organizada e como é prestado o apoio de Engenharia no 

contexto de operações básicas e complementares em um TOT.  

 Buscou-se também apresentar as características da Função de Combate 

Comando e Controle, diferenciando-a da Arma de Comunicações e suas formas de 

emprego. 

 Ao observar o conceito operativo do Exército Brasileiro percebe-se a 
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crescente importância de se dominar as ferramentas de planejamento, seja a 

Metodologia Concepção Operativa do Exército (MCOE), voltada para o planejamento 

conceitual das operações, seja o Exame de  Situação do Comandante Tático 

direcionado à execução do conceito estabelecido pelo primeiro e o Processo de 

Planejamento e Condução das Operações Terrestres (PPCOT). Dentre estes, o que 

mais se aplica à proposta deste trabalho é o Exame de Situação, pois conseguimos 

correlacionar as fases de planejamento do comandante tático com as do 

comandante de engenharia e assessor integrando o Comando e Controle às 

atividades das Unidades de Engenharia de Combate. 

 A fim de se operacionalizar as atividades da F Cmb C², ao longo deste 

trabalho discorremos sobre a instalação e operação de um Posto de Comando de 

uma U Eng Cmb, como e por quem são feitas as ligações necessárias utilizando-se 

os meios de comunicações, estabelecendo um canal de mão dupla eficiente para a 

coordenação das ações. 

 Outra ferramenta abordada foi a Matriz de Sincronização, amplamente 

empregada por elementos de Movimento e Manobra (Infantaria e Cavalaria), porém 

pouco utilizada pela Engenharia. Esta ferramenta permite situar no tempo e espaço 

todos as peças envolvidas em determinado evento e estabelece marcos temporais e 

espaciais como medidas de controle facilitando a tomada de decisão do Cmt caso 

precise intervir. 

 Ao comparar as referências internacionais citadas anteriormente, as quais 

foram utilizadas fontes doutrinárias de Exércitos de países que são signatários da 

Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA), percebe-se que a doutrina 

destes países se encontra alinhadas, havendo pequenas peculiaridades fruto da 

cultura ou ambiente de cada país. Com isso, podemos inferir que de forma geral há 

uma certa padronização de procedimentos principalmente no tocante a Processos 

de Planejamento de Operações e técnicas de Comando e Controle.  

 Assim, para que haja a integração da Função de Combate Comando e 

Controle na Tropa de Engenharia Valor Unidade é preciso, primeiro, que se tenha o 

entendimento da diferença básica do que é Comando e Controle. Segundo dominar 

os processos e ferramentas de planejamento e controle e entendê-las como formas 

do comandante exercer sua ação de comando e controlar a execução do seu plano. 

Por fim, alocar meios que permitam que o comandante se faça presente mesmo que 

à distância, ou seja, estabelecendo as comunicações com seus comandantes 
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subordinados desdobrados no TO. 

 Dessa maneira, como forma de materializar e apresentar uma solução prática, 

as conclusões deste trabalho e todo arcabouço de conhecimento gerado, fruto dos 

estudos doutrinários de Exércitos de nações amigas em comparação com o nosso, 

comporá o Capítulo que versa sobre Comando e Controle do Manual de Campanha 

Unidades e Subunidades de Engenharia de Combate, que está sendo produzido 

pelo Curso de Engenharia da ESAO. 
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ANEXO A- SOLUÇÃO PRÁTICA 
 

 Após análise dos dados obtidos por meio da bibliografia utilizada, do 

questionário enviado aos oficiais e praças das armas de Engenharia e 

Comunicações e das conclusões, fruto das discussões, levantadas durante o 

seminário doutrinário realizado na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, verifica-se 

a necessidade de atualização doutrinária no que tange a comando e controle nas 

Unidades de Engenharia de Combate principalmente no viés que trata sobre 

planejamento e condução de operações. O que permitirá aos Comandantes de 

Unidades de Engenharia empregar as capacidades de suas OM de maneira 

condizente e eficaz. 

 Durante a realização dos trabalhos do Seminário Doutrinário chegou-se ao 

consenso de que os assuntos que comporiam o capítulo COMANDO E CONTROLE 

seriam:  

 

12.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

12.2 COMANDO E CONTROLE 

12.3 RESPONSABILIDADES FUNCIONAIS 

12.3.1 Oficial de Comunicações (O Com) 

12.3.1.3 Principais atribuições do O Com 

12.4 O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONDUÇÃO DAS OPERAÇÕES 

12.4.1 Exame de Situação do Comandante de Engenharia 

12.4.4 Etapas do Planejamento do Oficial de Comunicações 

12.5 POSTO DE COMANDO 

12.5.1 Generalidades 

12.5.2 Localização 

12.5.3 Organização 

12.5.4 Instalação e Segurança do PC 

12.5.5 Operação do PC 

12.5.6 Deslocamento do PC 

12.5.7 PC Alternativo 

12.6 LIGAÇÕES E COMUNICAÇÕES 

12.6.1 Generalidades 

12.6.2 Ligações 
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12.6.2.2 Ligações necessárias 

12.6.2.3 Responsabilidade pelas Ligações 

12.6.3 Sistemas de Comunicações 

12.6.3.1 Centro de Mensagens 

12.6.4 Sistemas de Comunicações Rádio 

12.6.5 Sistemas de Comunicações Físico 

12.6.6 Ações de Medidas de Proteção Eletrônicas 

12.6.7 A Guerra Eletrônica nas Unidades e Subunidades 

12.7 SINCRONIZAÇÃO 

12.7.1 Generalidades 

12.7.2 Ferramentas da Sincronização 

12.7.3 Processo de Sincronização 

 

 Assuntos estes que constam tanto deste trabalho quanto dos Manuais de 

Campanha Batalhão de Engenharia de Combate e O Apoio de Engenharia no 

Escalão Brigada, que  serão atualizados pelo Manual de Campanha Unidades e 

Subunidades de Engenharia de Combate e que serviram de subsídio para a 

elaboração do referido capítulo. 

 

Além dos assuntos propostos foram sugeridos dois modelos gráficos que 

deixam mais visual e intuitiva a correlação do Exame de Situação do Cmt Tático, o 

PITCIC e o Exame de Situação do Cmt de Engenharia, constante do ANEXO B 

deste trabalho. Bem como  o quadro comparativo entre o Exame de Situação do Cmt 

Tático e ações de Engenharia a serem tomadas em cada fase do Exm Sit, ANEXO 

C.  

 Desta forma, a intenção deste trabalho foi entregar um produto que estivesse 

alinhado com as atualizações doutrinárias das funções combate, dos processos de 

planejamento e condução de operações, bem como comando e controle. 

Fornecendo às gerações vindouras subsídios técnicos e teóricos para o emprego 

das Unidades de Engenharia de Combate principalmente no que tange a Comando e 

Controle.  
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ANEXO B – QUADRO COMPARATIVO ENTRE EXAME DE SITUAÇÃO DO COMANDANTE TÁTICO, COMANDANTE DE ENGENHARIA E PITCIC 
 

EXAME DE SIT CMT TAT EXAME SIT CMT ENG PITCIC 

1ª FASE - ANÁLISE DA MISSÃO E 
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

1ª FASE 

1ª FASE - DEFINIÇÃO DO AMBIENTE 
OPERACIONAL 

2ª FASE - SITUAÇÃO E SUA COMPREENSÃO 

2ª FASE -IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS 
AMBIENTAIS SOBRE AS OPERAÇÕES 

3ª FASE - AVALIAÇÃO DA AMEAÇA 

3ª FASE - POSSIBILIDADES DO INIMIGO, 
LINHAS DE AÇÃO E CONFRONTO  

(JOGO DA GUERRA) 

4ª FASE - COMPARAÇÃO DAS L AÇ 
4ª FASE - DETERMINAÇÃO  DAS POSSÍVEIS 

L AÇ DA AMEAÇA 

5ª FASE – DECISÃO 2ª FASE ------------------------------------------ 

6ª FASE - PLANOS/ ORDENS DE OP ------------------------------------- ------------------------------------------- 
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ANEXO C – AÇÕES DE ENGENHARIA A REALIZAR DURANTE OS EXAMES DE SITUAÇÃO DO CMT TÁTICO E CMT ENG 
 

EXAME SIT CMT TAT EXAME SIT CMT ENG AÇÕES DE ENG  A REALIZAR 

1ª FASE - ANÁLISE DA 

MISSÃO E 

CONSIDERAÇÕES 

PRELIMINARES 

1ª FASE 

1) Reunir o material necessário para o Exm Sit Cmt Tat (cartas digitais, relatórios rec 

eng, …) 

2) Analisar as possibilidades e limitações do Ap Eng para a manobra e proteção 

(fortificações). 

3) Atualizar as Nec Intlg Eng relativas à manobra e proteção (verificar a nec de Rec Eng 

e quais dados devem ser coletados) . 

4) Auxiliar o S-2 na análise das possibilidades e limitações MCP proteção do inimigo. 

 

2ª FASE - SITUAÇÃO E 

SUA COMPREENSÃO 

1) Cooperar com o E2 ou S2 na análise MCP do Ini (possibilidades e limitações) 

2) Analisar as possibilidades e limitações do Ap Eng MCP para a manobra e proteção 

(fortificações). 

3) Analisar o PRC quanto à MCP. 

4) Analisar a necessidade de Ap Eng provenientes das  Forças Amigas. 

5) Auxiliar o E2 ou S2 na preparação dos produtos da análise do terreno (Calcos de 

Restrições ao movimento sob as Cond Meteoro). 

6) Aux o E2 ou S2 no AECOPE (Considerações civis e Capacidades do PITCIC) com o 

estudo técnico da Estrutura de Estradas e pontes, Portos e aeroportos de entrada, 

Represas, Estações e subestações de energia elétrica, Refinarias e outras instalações 

de produção de combustível, Reservatórios e usinas de água potável, Sistemas de 

esgotos (subterrâneos), Recursos locais Classe IV e VI (Centros Comerciais 

fornecedores e outros), tratamento e abastecimento de água (Sv Pub e outras fontes) 
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EXAME SIT CMT TAT EXAME SIT CMT ENG AÇÕES DE ENG  A REALIZAR 

7) Realizar o estudo dos aspectos gerais do terreno da A Op (Natureza do solo, relevo, 

hidrografia, De posse das Vias de acesso, realizar o estudo do terreno (OCOAEFRO) 

relacionando com Cond meteoro 

 

3ª FASE - 

POSSIBILIDADES DO 

INIMIGO, LINHA DE 

AÇÃO E CONFRONTO 

 

1) Revisar a análise do PRC no item movimento (mobilidade e contramobilidade) e 

proteção. 

2) Participar da montagem das L Aç. 

3) Verificar se a L Aç é viável do ponto de vista da MCP. 

4) Realizar a integração dos obstáculos com os fogos na defesa e a proposta de 

distribuição dos recursos de abertura de brecha na Ofs. 

5) Planejar o apoio de Eng para cada L Aç. 

6) Realizar o Gerenciamento de Risco Operacional na MCP. 

7) Determinar as Nec Intlg para cada L Aç. 

8) Preparar a Matriz de Execução de Obstáculos, quadro-horário para os trabalhos de 

engenharia e Matriz dos Trabalhos de Proteção (Def). 

9) Propor os níveis das Medidas Operacionais de Proteção Preventiva (MOPP). 

10) Atualizar as estimativas correntes. 

11) Receber a localização de campo de minas lançados por artilharia, em coordenação 

com o oficial de engenharia. Calco de Restrições ao Movimento; 

12) Calco das Vias de Acesso; 

13) Atualização dos efeitos do terreno e das condições meteorológicas sobre as Op Mil; 

e 
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EXAME SIT CMT TAT EXAME SIT CMT ENG AÇÕES DE ENG  A REALIZAR 

14) Proposta das Nec Intlg em relação ao terreno e condições meteorológicas. 

 

4ª FASE - 

COMPARAÇÃO DAS L 

AÇ 

 

1) Valorar cada L Aç por Ap Eng (mobilidade e contramobilidade) em favor da Função 

de Combate M², pois entrará na Matriz de decisão nos fatores de comparação Obt e 

transitabilidade. 

2) Determinar as limitações de apoio para cada L Aç. 

3) Determinar ações para minimizar os riscos em cada L Aç. 

5ª FASE - 

DECISÃO 

 

2ª FASE 

Após a decisão do Cmt Tat: 

1) MISSÃO: atualizar a conforme a L Aç escolhida. 

2) SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO: atualizar as informações existentes, ajustar o 

Quadro-Horário, inserir os prazos e prioridades da Bda/DE e do Gpt E, incluir as 

imposições do apoio logístico (BLog, Gpt Log, Gpt E) e imposições e restrições do 

Esc Sup Eng (Gpt E), concluir sobre as Nec totais de Trab Eng e Dspn em cada L Aç 

Eng, enumerando L Aç viáveis após confronto Nec Eng x Dspn Eng. 

3)  ANÁLISE DAS LINHAS DE AÇÃO: realizar o Jogo de Guerra L Aç Eng amiga 

e inimiga, enfatizando as vantagens e desvantagens decisivas. 

4) COMPARAÇÃO DAS LINHAS DE AÇÃO: comparar vantagens e desvantagens 

APD de cada L Aç Eng nossa baseada nos pesos dados a cada vantagem e 

desvantagem decisiva no parágrafo anterior. Para isso, deve-se realizar uma matriz 

de decisão. 

5) CONCLUSÃO: decidir sobre a L Aç mais favorável para a missão, o 

desdobramento da Eng (em todos os aspectos), mdd de coordenação (Ex: matriz de 
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EXAME SIT CMT TAT EXAME SIT CMT ENG AÇÕES DE ENG  A REALIZAR 

sincronização dos Trab Eng, quadros de Trab Eng, quadro de distribuição de Eqp 

Eng, OOG, manutenção/abastecimento Vtr e Eqp Eng etc.). 

 

Após o término do Exm Sit 2ª Fase: 

1) Redigir o Subparágrafo de Engenharia e iniciar a elaboração da O Op Eng. 

 

6ª FASE - 

EMISSÃO DE PLANOS 

E ORDENS DO CMT 

TAT 

 

---------------------- 

Após a emissão da Ordem de Operações: 

1) Terminar a elaboração da Ordem de  decisão do Cmt Tat. 
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ANEXO D – QUESTIONÁRIO 

 
Questionário sobre Comando e Controle nas Unidades de Engenharia de Combate. 

 O presente questionário é parte integrante da pesquisa do Cap WALTER PÉREZ 

MACHADO SENRA, atualmente cursando a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Por 

ocasião da futura revogação do Manual de Campanha C 5-7 ( Batalhão de Engenharia 

Combate ), pretende-se nesta pesquisa buscar sugestões, no sentido de ratificar ou 

retificar, acerca da integração da Função de Combate Comando e Controle (C²) nas 

Unidades de Engenharia, mais especificamente o Batalhão de Engenharia de Combate.  

A vossa opinião é muito importante para o aperfeiçoamento da doutrina de 

emprego da Arma de Engenharia . De formas que, a experiência profissional do senhor 

irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, colaborando nos estudos. Será muito 

importante, também, que o senhor complemente, quando assim desejar, com vossas 

opiniões a respeito do assunto. 

Desde já, agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos 

através do e-mail waltersenra@gmail.com 

 
1. Qual Posto ou Graduação do Senhor?  

(  ) Coronel 

(  ) TC 

(  ) Major 

(  ) Capitão 

(  ) Tenente 

(  ) Sub Tenente 

(  ) 1º Sgt 

(  ) 2º Sgt 

(  ) 3º Sgt 

 

2. Qual a Arma do Senhor? 

(  ) Engenharia 

(  ) Comunicações 

 
3. À luz do Manual EB70-MC-10.341 (Lista de Tarefas Funcionais), o Senhor tem 

conhecimento de quais são as Atividades e Tarefas inerentes à Função de Combate 

Comando e Controle (F Cmb C²)? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

mailto:waltersenra@gmail.com
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4. Na opinião do Senhor, levando em consideração as atividades específicas da F Cmb 

C² (1 - CONDUZIR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E A CONDUÇÃO 

DASOPERAÇÕES; 2- OPERAR POSTO DE COMANDO; 3 - REALIZAR A GESTÃO DO 

CONHECIMENTO E DA INFORMAÇÃO; 4 -  PARTICIPAR DA INTEGRAÇÃO DE 

ESFORÇOS ENTRE CIVIS EMILITARES; 5 - ESTABELECER E MANTER A JUSTIÇA E 

DISCIPLINA; 6 - COORDENAR AÇÕES PARA INFORMAR E INFLUENCIAR) , quais as 

tarefas de cada atividade são mais afetas à Arma de Engenharia? 

(  ) Realizar o exame de situação 

(  ) Elaborar planos e ordens 

(  ) Preparar, controlar e avaliar a operação planejada 

(  ) Estruturar o PC 

(  ) Escalonar o PC 

(  ) Localizar o PC 

(  ) Estabelecer redes e sistemas de informações 

(  ) Colaborar com a consciência situacional por meio da gestão do conhecimento 

(  ) Gerenciar informações e dados 

(  ) Avaliar a informação coletada 

(  ) Processar informações relevantes 

(  ) Armazenar informações relevantes 

(  ) Proporcionar uma interface ou ligação com organizações civis 

(  ) Identificar as possibilidades de aproveitamento dos recursos locais 

(  ) Buscar o emprego coordenado com agências e outros órgãos do governo 

(  ) Planejar e conduzir ações de assuntos civis e ações cívico-militares 

(  ) Promover e manter ações dirigidas ao moral e ao bem-estar do pessoal 

(  ) Manter os preceitos militares de justiça e disciplina de acordo com as normas em vigor 

(regulamentos, leis, regras de engajamento etc.) 

(  ) Planejar e conduzir ações de comunicação social 

(  ) Planejar e conduzir operações de apoio à informação 

(  ) Integrar as demais capacidades e recursos relacionados à informação 

 

5. A Arma de Engenharia tem íntima ligação com as Funções de Combate Movimento e 

Manobra, Proteção e Logística. Neste sentido, na opinião do Senhor, de que forma pode-se 

potencializar o apoio de Engenharia às F Cmb citadas anteriormente por meio da integração 

entre Engenharia  e Comando e Controle? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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6. O Manual de Campanha C 5-7 Batalhão de Engenharia de Combate elenca 4 fatores 

para a Localização dos Postos de Comando (PC), sejam eles: Situação tática, Terreno, 

Segurança e Comunicações. Sobre o fator Comunicações quais dos aspectos a seguir são 

desnecessários para estabelecer a localização do PC? 

(  ) a) Dispor de recursos de telecomunicações civis ou militares no local; 

(  ) b) Estar afastado de fontes de interferência naturais ou artificiais; 

(  ) c) Estar em local que permita atender ao alcance dos meios de transmissão; 

(  ) d) Estar num local que permita um equilíbrio de distâncias para o sistema de 

comunicações; do escalão. 

(  ) e) Não conter obstáculos ao estabelecimento dos diversos meios de transmissão; 

(  ) f) Permitir a instalação de sítios de antenas, atendendo às necessidades técnicas e 

táticas; e 

(  ) g) Possuir local que permita o pouso de helicópteros e o acesso à aeródromos. 

 

7. Ainda sobre o fator Comunicações na Localização do PC, o Senhor teria alguma 

sugestão de aspecto que seja relevante para a Localização do PC e não está elencado no 

rol acima? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
8. Sobre força de trabalho, a tabela abaixo apresenta o efetivo ideal de um Pel Com 

orgânico do BECmb. Na opinião do Senhor esse efetivo é: 
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(  ) Insuficiente 

(  ) Adequado 

(  ) Excedente 

 

9. Ainda sobre o item anterior o Senhor teria alguma sugestão para alterar, suprimir ou 

adicionar algum Grupo ou Turma do Pel Com ? 

 

10.  Caso o senhor tenha alguma contribuição ou sugestão sobre a integração da 

Função de Combate Comando e Controle nas Unidades de Engenharia de Combate, 

descreva abaixo. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 


