
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 
 
 
 

Cap Eng JOSÉ RENATO DE SOUZA E SILVA JÚNIOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A FUNÇÃO DE COMBATE COMANDO E CONTROLE NA TROPA VALOR 

SUBUNIDADE DE ENGENHARIA DE COMBATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2021



 
 

 
 
 

Cap Eng JOSÉ RENATO DE SOUZA E SILVA JÚNIOR 
 

 

Título:  
A FUNÇÃO DE COMBATE COMANDO E CONTROLE NA TROPA 

VALOR SUBUNIDADE DE ENGENHARIA DE COMBATE 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais como 
requisito parcial para a obtenção do 
grau especialização em Ciências 
Militares. 

 
Orientador: Maj Eng Marcos 
Rodrigo Fischer Prado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 

2021 



 
 

  

S586f 
2021            Silva Júnior, José Renato de Souza e                                                                   

    A Função de Combate Comando e Controle na 
Tropa Valor Subunidade de Engenharia de Combate 
/ José Renato de Souza e Silva Júnior. – 2021. 

70 f. : il.  
 

 Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização 
em Ciência Militares, com ênfase em Gestão 
Operacional) – Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais, Rio de Janeiro, 2021. 

 
1. Exército Brasileiro. 2. Engenharia. 3. Comando 

e Controle. I. Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 
II. Título. 

 
                                                                                                             

CDD: 355.1 



 
 

 
Cap Eng JOSÉ RENATO DE SOUZA E SILVA JÚNIOR 

 

 

Título:  
A FUNÇÃO DE COMBATE COMANDO E CONTROLE NA TROPA 

VALOR SUBUNIDADE DE ENGENHARIA DE COMBATE 
 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais como 
requisito parcial para a obtenção do 
grau de especialização em Ciências 
Militares. 

 

 
Aprovado em ____/____/____ 
 
 
 

COMISSÃO DEAVALIAÇÃO 
 
 
 
 
 

MARCOS RODRIGO FISCHER PRADO – Maj Eng 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército 

Presidente 
 
 
 
 

 
 

JOSÉ MAURÍCIO NETO – Maj Eng 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército 

Membro 
 
 
 
 
 

 



 
 

RESUMO 
 
 
 

 
 
A Função de Combate Comando e Controle interliga todas as demais funções de 
combate. Através dos meios de comunicações, realiza as ligações necessárias para 
que o Comandante possa obter consciência situacional do ambiente operacional em 
que sua tropa está inserida bem como exercer, a distância, o comando das frações 
que integram sua Unidade ou Subunidade militar. No presente trabalho serão 
apresentados fundamentos da Função de Combate Comando e Controle que são 
afetos às Subunidades de Engenharia em operações de Guerra e Não-Guerra. Para 
tanto será utilizada a revisão de literatura como método de pesquisa. Buscando 
dados em Manuais Doutrinários do Exército Brasileiro e de Exércitos de Nações 
Amigas, bem como artigos publicados em periódicos de interesse militar, buscando 
assim uma base de conhecimentos sólida para que sejam alicerçados os 
fundamentos de emprego da Função de Combate Comando e Controle em tropas de 
Engenharia de valor Subunidade. O presente trabalho irá compor, na forma de um 
capítulo, o Manual de Campanha de Unidades e Subunidades Engenharia. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

The Command and Control Combat Function interconnects all other combat 
functions. Through the means of communications, it makes the necessary 
connections so that the Commander can obtain situational awareness of the 
operational environment in which his troops are inserted, as well as to exercise, at a 
distance, the command of the fractions that integrate his Military Unit or Subunit. This 
work will present the fundamentals of the Command and Control Combat Function 
that are assigned to the Engineering Subunits in operations of war and non-war . To 
this end, the literature review will be used as a research method. Searching data in 
Doctrinal Manuals of the Brazilian Army and Armies of Friendly Nations, as well as 
articles published in periodicals of military interest, thus seeking a solid knowledge 
base for the foundation of employment of the Command and Control Combat 
Function in troops of Subunit value engineering. The present work will compose, in 
the form of a chapter, the Engineering Units and Subunits Campaign Manual. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A arma de Engenharia engloba uma vasta gama de possibilidades de emprego 

e desdobramentos no Teatro de Operações. Em suas atividades doutrinárias, 

podem-se caracterizar suas atividades nas Funções de Combate: Movimento e 

Manobra, Proteção e, também, Inteligência. 

Tendo como missão principal o apoio à Mobilidade, Contramobilidade e 

Proteção, o emprego da Arma de Engenharia é capaz de absorver várias atividades 

de acordo com as necessidades das tropas apoiadas em seu escalão. 

Assim sendo, a doutrina é essencial ao emprego eficiente da Arma de 

Engenharia. A caracterização e delimitação das formas de apoio, relações de 

Comando, atividades e tarefas merecem elevada atenção com a finalidade de 

potencializar a sua operacionalidade. 

Dentro da doutrina de emprego da engenharia, assim como de qualquer outra 

arma, o contexto da atualidade demanda uma integração elevada com elementos de 

Comando e Controle, onde medidas tecnológicas imperam dentro do teatro de 

operações. A capacidade de difusão de informações que podem ser definitivas no 

sucesso de qualquer operação tem sido elemento de extrema importância nos 

planejamentos dos mais diversos escalões de combate. 

Na história, os trabalhos de engenharia começaram a ser de elevada 

importância com o emprego das fortificações, onde, por um lado um exército se 

fortalecia e se defendia atrás de grossas paredes, muitas vezes construídas por 

grandes pedras, e do outro, um exército lançava mão de diversas técnicas e 

equipamentos de engenharia na tentativa de romper a fortificação. 

A ideia de modificar o terreno e não somente utilizá-lo para  se obter vantagem 

na condução de um combate foi um fator preponderante no sucesso de diversos 

exércitos na história. Muitos exércitos, desde a idade média, tiveram que lançar mão 

de armadilhas no terreno, emprego de estacas e até de trincheiras para combater 

forças mais elevadas, principalmente na época em que a força de cavalos imperava 

no terreno de combate. 

Mas foram com as grandes navegações, no século XV a XVII, que a 

engenharia passou a ganhar notória importância, principalmente no sentido de 

preparar fortificações para artilharia na defesa de posições que combateriam navios. 

Principalmente, os impérios português e espanhol, que conquistaram vastas 
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quantidades de terras, precisavam estabelecer seus pontos fortes para manter a 

dominações de suas colônias. Por contarem com pequenos efetivos, a melhor forma 

encontrada de manter suas colônias foi a de construir fortificações costeiras dotadas 

de peças de artilharia. 

Com o passar do tempo e o avanço tecnológico, a engenharia passou a 

receber maior atenção no contexto de um conflito. No decorrer da 1ª Grande Guerra, 

trabalhos de fortificação de organização do terreno ganharam grande importância. A 

construção de trincheiras, posições enterradas e linhas de obstáculos anti-pessoal e 

anti-carro foram características marcantes do conflito. Com o seu fim, heranças 

doutrinárias permaneceram na operacionalidade dos exércitos participantes, onde 

um relevante exemplo dessas características foi a construção da Linha Maginot, que 

fazia a defesa da fronteira francesa contra uma possível invasão alemã. 

Contudo, a 2ª Grande Guerra reestabeleceu as bases doutrinarias que 

estavam vigentes até o momento. Nela vários elementos de condução das 

operações que são utilizados até o dia de hoje surgiram. Para a engenharia, além 

dos aprendizados colhidos da guerra anterior, foi evidenciada uma maior 

preocupação com a estruturação de uma infraestrutura que mantivesse o fluxo 

logístico, o vasto emprego de explosivos, minas e armadilhas, além da ampla 

necessidade de manutenção da impulsão do combate no que tange a um forte apoio 

a mobilidade. 

Nos momentos históricos citados anteriormente, cada um deles, e não somente 

atinente ao emprego da engenharia, o comando e controle que o comandante 

contava para a condução das operações possuía características distintas e 

demandava uma atuação diferente frente ao conflito. 

Desde os primeiros conflitos, em que exércitos utilizavam tambores, cornetas 

ou até mesmo bandeiras e sinais de fumaça como comunicação para tarefas 

previamente coordenadas para o terreno de combate, o comandante tentava influir 

de forma decisiva no desenrolar do conflito. Através dos avanços tecnológicos, hoje 

é possível que em um Posto de Comando, se visualize, em tempo real, a posição de 

um soldado no front e ao mesmo tempo lhe transmita ordens específicas. 

Do exposto, procura-se através da coleta de diversas experiências, tanto no 

âmbito nacional, como internacional, implementar a doutrina de emprego do Exército 

Brasileiro no que tange a função de combate comando e controle dentro da 

subunidade de engenharia em operações de guerra e não-guerra. 
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1.1 PROBLEMA 

  

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

De acordo com os avanços doutrinários ocorridos nos últimos anos, advindos 

tanto de emprego do Exército Brasileiro como de intercâmbio de conhecimentos 

colhidos de Forças Armadas de nações amigas, fez-se necessária a atualização da 

literatura existente. 

Elementos doutrinários no emprego das armas base, bem como suas 

atualizações, demandam a adaptação dos elementos de apoio. Nesse contexto, foi 

publicado em 2018, o EB70-MC-10.237: Engenharia nas Operações, em 

substituição ao antigo C5-1: Emprego da Engenharia, manuais estes que balizam 

todo o sistema Engenharia em seu emprego operacional. 

Do exposto, as literaturas que encontravam-se ligadas ao antigo manual 

necessitaram ser revistas e atualizadas para a sua devida adequação, dessa forma, 

o emprego da Unidade e Subunidade de engenharia demanda uma ampla 

adaptação para o adequado apoio a arma base em operações. 

 

1.1.2 Formulação do Problema  

 

Diante da conjuntura, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: De acordo 

com o manual EB70-MC-10.237: Engenharia nas Operações, de forma ampla, as 

Subunidades de Engenharia (SU Eng) recebem a missão de prestar o apoio 

somente dentro do Escalão Brigada de Arma Base, enquanto as Unidades de 

Engenharia (U Eng) prestam o apoio ao Escalão Divisão de Exército e de 

determinados Escalões Brigada que demandam elevada necessidade de meios para 

o apoio adequado. Sua subordinação doutrinária está diretamente relacionada às 

suas possibilidades e limitações. (BRASIL, EB70-MC-10.237, 2018) 

Nesse contexto, para que o emprego da Arma de Engenharia, no valor SU 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. 
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Pelo elevado volume de missões que as SU Eng podem ser demandadas a 

cumprir e, levando em conta seu elemento básico de emprego, o Pelotão de 

Engenharia de Combate, essas frações desdobram-se no terreno de forma 

descentralizada. Tal descentralização, 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 emprego efetivo 

desta no desenvolvimento de suas diversas atividades e tarefas. 

Ainda, considerando o elevado volume de Trabalhos de Engenharia, é 

necessário ampliar as possibilidades de obtenção de meios e pessoal para que o 

apoio seja prestado da melhor maneira possível. Sempre partindo da premissa de 

que as necessidades são sempre maiores que as possibilidades, o sistema de 

engenharia pode buscar meios alternativos de suplantar essas dificuldades. 

Do exposto, surgem os questionamentos: 

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

de Engenharia, principalmente à Subunidade 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? 

O efetivo que a Companhia de Engenharia de Combate dispõe para prover os 

meios de comunicações são suficientes ao seu emprego adequado? 

Existem outros meios, de acordo com a doutrina vigente, para a 

complementação de pessoal e material para os trabalhos de engenharia que 

excederem as possibilidades da Companhia de Engenharia de Combate? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

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

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

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

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

operações das SU Eng. 

 



13 
 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

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

Comando e Controle às diversas atividades e tarefas desempenhadas pelas 

Subunidades de Engenharia de Combate, de forma a atualizar e revisar o manual C 

5-10: O Apoio de Engenharia no Escalão Brigada de acordo com os avanços 

doutrinários atuais. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

- Definir as medidas de Comando e Controle nas Op Eng em situação de 

Guerra e não-Guerra; 

- Identificar as responsabilidades funcionais da estrutura de Comando e 

Controle das SU Eng; 

- Definir, de acordo com a doutrina vigente, uma alternativa para a 

complementação de meios e pessoal para o cumprimento das diversas missões de 

Engenharia;  

- Identificar qual o efetivo ideal para o Grupo de Comunicações orgânico da 

Companhia de Engenharia de Combate cumprir suas diversas atribuições; e 

- Citar as atribuições e responsabilidades na exploração das comunicações 

entre os elementos subordinados de SU Eng. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Considerando a natureza do tema e o objetivo geral proposto para o trabalho, a 

metodologia que será empregada será de pesquisa bibliográfica e documental. 

Ainda, quanto à abordagem será buscada uma pesquisa com enfoque qualitativo. 

Quanto aos objetivos, será exploratória através de procedimento de pesquisa 

bibliográfica. 

 

1.3.1 Procedimentos para revisão da literatura  

 

Para se atingir os objetivos propostos será realizada uma pesquisa que 

primeiramente terá enfoque nos 2 (dois) manuais de origem do assunto, o C 5-7: 
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Batalhão de Engenharia de Combate e o C 5-10: O Apoio de Engenharia no Escalão 

Brigada. Tal procedimento será adotado, em primeira ponto, para que não se 

percam assuntos importantes que eram tratados nos manuais e em segunda ideia, 

com objetivo de atualizar pontos considerados relevantes para a doutrina de 

integração da Função de Combate Comando e Controle com a Engenharia no 

contexto da Subunidade de Engenharia de Combate. 

Paralelamente aos manuais de origem, outro manual importante para a 

pesquisa será o EB70-MC-10.237: Engenharia nas Operações. Tal documento 

substituiu o C 5-1: Emprego da Engenharia, e lança as bases doutrinarias ao 

emprego da Arma de Engenharia e, como tal, deve ser seguido como base de 

orientação para as atividades a serem desenvolvidas no âmbito da Arma. 

Com as bases da pesquisa, será realizado o levantamento dos elementos que 

regem a doutrina dos elementos que a Arma de Engenharia presta apoio, de forma a 

manter o alinhamento com as mesmas e, em um segundo momento, a coleta de 

dados de fontes extrangeiras, com objetivo de enriquecer a pesquisa a manter as 

bases doutrinarias atualizadas com o emprego internacional. 

Por fim, após a coleta de dados e estruturação das soluções dos problemas 

levantados e objetivos gerais e específicos alcançados será estruturado o capitulo 

de Comando e Controle do novo manual de engenharia relativo às Unidades e 

Subunidades de Engenharia de Combate. 

 

1.3.2 Instrumentos 

 

Para a pesquisa foram utilizados diversos documentos doutrinários do 

Exército Brasileiro, além de pesquisa, via internet, de documentos doutrinários de 

Forças Militares internacionais. Ainda, foi aplicado um questionário digital, por meio 

da plataforma do Google Forms, voltado para militares de Engenharia e 

Comunicações do Exército Brasileiro. 

 

1.3.3 Questionário 

 

O público alvo foi composto de 72 militares, basicamente de militares da Arma 

de Engenharia, mas também aberto a militares da Arma de Comunicações. 
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O questionário buscou, através da exploração das experiências dos militares, 

a verificação de objetivos específicos do trabalho, com intuito de levantar possíveis 

soluções para os problemas levantados. 

Primeiramente, o questionário tratou da comparação de atribuições e missões 

de Comando e Controle, mais especificamente de comunicações, dentro da 

Companhia de Engenharia de Combate com o efetivo destinado para tal. Nesse 

sentido, buscou-se verificar se o efetivo previsto na SU/Eng é satisfatório para o 

cumprimento das missões elencadas. 

Em seguida, o questionário tratou da implementação da tarefa funcional de 

“Participar da Integração de Esforços entre Civis e Militares” prevista para a 

Função de Combate Comando e Controle e sua aplicação dentro da estrutura da 

Subunidade de Engenharia. 

O questionário foi disponibilizado por meio do Link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY0SzIlVpZdSHBPDYfkgg2dOoKdeT

aDmiq89Su2826v767HQ/viewform?usp=sf_link 

Em sua elaboração, inicialmente foi testado por 3 (três) militares de 

Engenharia com experiência no assunto e para o resultado foram consideradas 50 

respostas. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

- A revisão da literatura que trata das medidas de Comando e Controle afetas 

às Operações de Engenharia, sobremaneira, nas atividades da Unidade e 

Subunidade de Engenharia. 

- A atualização dos manuais, dando ênfase às novas tecnologias e as 

experiências colhidas fruto do emprego das comunicações em operações na última 

década. 

- A busca de alternativas para a complementação de meios e pessoal para o 

cumprimento do elevado volume de missões impostas à Engenharia no Teatro de 

Operações.  

- As dificuldades encontradas para a estruturação do sistema de comunicações 

de uma Companhia de Engenharia de Combate diante de seu pequeno efetivo 

destinado à atividade. 
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- A coleta de experiências e melhores práticas presentes em documentações 

doutrinárias internacionais, e com pessoal da Arma de Engenharia e Comunicações 

com o objetivo de implementar a doutrina atual.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Os fundamentos de Comando necessários para o bom desempenho das 

atividades de uma fração de Engenharia prestando apoio no Teatro de Operações 

é semelhante a qualquer outra unidade militar, somente sendo afetado pelas 

características técnicas de emprego da arma. (BRASIL, EB70-MC-10.237, 2018) 

A organização do Estado Maior, bem como suas responsabilidades atendem 

as especificidades de emprego do caráter técnico da arma. 

Dessa forma, as características e atividades atinentes a Função de Combate 

Comando e Controle que são importantes à engenharia no desenvolvimento de 

suas missões serão abordadas nos tópicos a seguir. 

 

2.1 POSTO DE COMANDO E ELEMENTOS OPERACIONAIS 

 

No contexto de um Teatro de Operações, a aplicação dos fatores de comando 

assume fundamental importância. A aplicação do comando no ambiente operacional 

é exercido pelo planejamento contínuo e condução de ordens oportunas e assertivas 

diante da evolução dos acontecimentos. Nesse sentido, para uma permanente 

atualização da consciência situacional do comandante de engenharia, faz-se 

fundamental a estruturação de um Posto de Comando que atendam as demandas 

operacionais, tanto da fração de engenharia como das frações apoiadas. 

Na estruturação do sistema de comando e controle de uma OM é 
designado POSTO DE COMANDO (PC) a instalação que reúne 
pessoal e material destinado às atividades de planejamento e 
condução das operações táticas e logísticas. A direção e o 
controle das operações da Cia são, em princípio, exercidos por 
meio do seu PC. (BRASIL, C5-10, 2000) 

 

A escolha da localização e a correta estruturação do Posto de Comando é 

fundamental para o desenvolvimento das atividades de Comando e Controle. Sua 

localização visa facilitar a ligação com as frações subordinadas e com os elementos 

apoiados. 

Na escolha da localização são considerados vários critérios que tem como 

objetivo proporcionar a capacidade adequada de comando e controle, considerando-

se os meios de comunicações presentes, fatores de segurança e logísticos. Tudo 
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em consonância às demandas do escalão apoiado e autorizado pelo Escalão 

superior: 

(1) facilidade para instalação: 
(a) aproveitamento de instalações existentes; 
(b) área para estacionamento e trânsito de Vtr (Circulação 
interna);e 
(c) possibilitar, se necessário o pouso de helicópteros e 
aeronaves. 
(2) facilidade para as comunicações: 
(a) interferências; 
(b) acessibilidade; 
(c) estar próximo a rede de estradas; 
(d) utilização de sistemas já existentes; e 
(e) permitir a instalação dos sítios de antenas, atendendo às 
necessidades táticas e técnicas. 
(3) segurança: 
(a) área de boa dispersão; 
(b) terreno favorável a defesa; 
(c) abrigo (proteção de massa cobridora, desenfiado, instalações 
subterrâneas e cobertas); 
(d) afastamento de pontos notáveis do terreno /ou alvos de 
interesse 
para o inimigo; 
(e) apoio mútuo de elementos da arma-base; 
(f) distância de segurança (afastamento mínimo do PC, da linha 
de contato). Essa distância é em função do escalão considerado, 
das possibilidades e o alcance dos fogos terrestres inimigos; e 
(g) afastamento de flancos expostos e de caminhos favoráveis a 
infiltração do inimigo. 
(4) situação tática: 
(a) posição relativa à manobra (mínimo de deslocamento); e 
(b) distância de planejamento. (BRASIL, C5-10, 2000) 

 

A organização e estruturação do Posto de Comando visa atender às demandas 

do escalão apoiado, aliado à situação tática e as necessidades do escalão 

subordinado. O mesmo pode ser desdobrado em dois escalões, sendo ao segundo 

escalão atribuídas funções logísticas. Esse segundo escalão do PC recebe o nome 

de Área de Trens e é comumente utilizado quando as demandas operacionais 

requerem continuo movimento das frações empregadas. (BRASIL, C5-10, 2000) 

PC ÁREA DE TRENS 

Cmt 

SCmt 

S1 

S2 

S3 

S4 

Cmt Pel Eq Ass 

SCmt Pel Ap 
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O Com 

O Sal 

OBSERVAÇÃO: O S1 poderá ficar na AT de acordo com as 

necessidades das operações. 

QUADRO 1 – Estruturação PC e AT 
Fonte: BRASIL, C5-10, 2000 

A mudança de posição do PC deve ser planejada e evitada. A sua instalação e 

operação envolve elevada quantidade de meios os quais inviabilizam uma mudança 

de posição constante em que não haja perca de operacionalidade. Para se mitigar a 

perda de eficiência do deslocamento do PC, desenvolve-se, uma estrutura com um 

segundo escalão, a cargo do Subcomandante, para que não haja solução de 

continuidade às operações desenvolvidas. (BRASIL, C5-10, 2000) 

O PC desloca-se, normalmente, em dois escalões, a fim de 
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 
SCmt. Quando o primeiro Esc estiver pronto para operar (sistema 
de comunicações estabelecido), o SCmt é informado e o novo PC 
abre com o fechamento simultâneo do segundo escalão e, então, 
este reúne-se ao primeiro. Se for o caso, deve-se deixar um guia 
no local antigo, por um determinado tempo, para se informar sobre 
a localização do novo PC. Os comandantes superiores, 
subordinados e as unidades apoiadas devem ser informados do 
local exato e da possível hora de abertura do novo PC. (BRASIL, 
C5-10, 2000) 

 

A instalação e operação do PC da Subunidade de Engenharia são de 

responsabilidade executiva da Seção de Comando, sendo o planejamento de sua 

estrutura, necessidades de meios e demais coordenações de responsabilidade do 

Estado Maior da Companhia. (BRASIL, C5-10, 2000) 

Diante da importância operacional que o PC assume para o desenvolvimento 

das atividades da fração de engenharia, o mesmo é caracterizado como um alvo 

compensador e prioritário para as ações das forças inimigas, dessa forma, deve ser 

planejado um Posto Comando Alternativo para que não haja o comprometimento 

das operações caso ocorra uma ação inimiga ao PC. (BRASIL, C5-7, 2001) 

A importância do PC para as operações consiste no fator comando para ao 

sucesso das ações da fração de engenharia. Independente dos avanços 

tecnológicos presentes no Teatro de Operações, em que possibilita a execução de 
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videoconferências e compartilhamento de elevada quantidade de dados, por 

exemplo, a presença física do comandante da fração permanece indispensável para 

a adequada manutenção da consciência situacional, o que, por sua vez, colabora 

para a tomada de decisão. 

A sistemática adotada na concepção do Posto de Comando, está alinhada com 

o que é prescrito pelo Exército dos Estados Unidos. De acordo com o ATP 3-34.22: 

ENGINEER OPERATIONS—BRIGADE COMBAT TEAM AND BELOW, o posto de 

comando tem a função que se segue:  

Os postos de comando são instalações para exercer o comando 
de missão. A equipe e o equipamento do posto de comando são 
organizados para facilitar a coordenação, a troca tranquila de 
informações e a rápida tomada de decisões. Postos de comando 
bem projetados integram os esforços de comando e estado-maior, 
combinando a tripulação, equipamentos, sistemas de informação 
e procedimentos do posto de comando em relação ao layout 
interno e aos utilitários. Organizar o posto de comando em células 
funcionais e integradas promove eficiência e coordenação. As 
configurações e layouts dos postos de comando variam entre 
unidades e escalões. As unidades estabelecem SOPs detalhados 
para padronizar as operações do posto de comando. Esses SOPs 
devem ser seguidos e revisados durante o treinamento para 
garantir a eficiência do posto de comando e facilitar o treinamento 
do pessoal do posto de comando. Semelhante ao BCT e aos 
batalhões de manobra apoiados, o batalhão de engenheiros pode 
optar por criar postos de comando relacionados à sustentação, 
como postos de trens de combate ou postos de comando de trens 
de campo. (...)  
A equipe de engenheiros é responsável por rastrear as 
informações e fazer recomendações ao comandante. A equipe de 
engenheiros - 
- Recebe informações da subunidade. 
- Distribui informações horizontal e verticalmente. 
- Analisa as informações quanto à relevância para as funções do 
engenheiro. 
- Faz recomendações ao comando. 
- Integra os recursos do engenheiro e os recursos atribuídos ao 
batalhão. 
- Sincroniza recursos. (tradução nossa) (DEPARTAMENT OF THE 
ARMY, ATP 3-34.22, 2014) 

 

Com isso, de forma a complementar a doutrina da Engenharia do Exército 

Brasileiro, a experiência do Exército dos EUA revela a importância de um Posto de 

Comando bem estruturado para a condução das operações, sendo fator 

imprescindível para o comandante receber informações e emitir suas ordens de 

forma oportuna. 
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2.2 EXPLORAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES 

Para o exercício das funções de comando, quando fora da presença física, a 

existência de um eficiente sistema de comunicações é fundamental para o sucesso 

da condução e acompanhamento das operações pelo comandante. 

Os sistemas de comunicações são estruturados e apoiados para proporcionar 

ao comando da Subunidade de Engenharia o contato com o Escalão Superior e 

subordinado. 

O seu sistema de comunicações está limitado aos seus meios 
disponíveis e ao seu pessoal, sendo comum à Cia valer-se dos 
meios de comunicações instalados pela Bda ou dos seus 
integrantes para com eles estabelecer contato, principalmente 
quando seus Pel E Cmb estão em apoio às peças de manobra. 
(BRASIL, C5-10, 2000) 
 

No âmbito interno da Subunidade de Engenharia, os meios de comunicações 

orgânicos presentes proporcionam o adequado exercício do comando. Dentre os 

equipamentos presentes, meios Rádio e meios Físicos, outros meios rudimentares 

podem ser utilizados, de acordo com a situação tática: 

Os princípios de emprego dos meios visuais e acústicos aplicam-se no caso da 

companhia. Constituem meios suplementares de comunicações, principalmente nas 

Op de transposição de curso de água. (BRASIL, C5-10, 2000) 

Existe, ainda, a possibilidade de emprego de mensageiros, em casos 

excepcionais, os quais recebem a missão de levar uma determinada mensagem de 

uma localização para outra previamente determinada. Tal emprego pode ser 

conduzido por pessoal da companhia, visto que, essa competência está presente na 

Instrução Básica do combatente. (BRASIL, C 21-74, 1986) 

Os meios Físicos presentes na Subunidade de Engenharia são caracterizados 

pelo meio de comunicação fio. Pela limitada quantidade prevista na SU, seu 

emprego é priorizado aos Pelotões no que tange as comunicações com os canteiros 

de trabalho e para balizamento de campos de minas e barreira. (BRASIL, C5-10, 

2000) 

O principal meio de comunicações que a Subunidade de Engenharia dispõe é o 

meio Rádio. Os meios presentes na SU permitem tanto as comunicações internas 

como externas, de acordo com as limitações técnicas do equipamento que será 

empregado. Os meios orgânicos permitem: 

(1) estabelecer as redes internas necessárias à coordenação e 
controle de suas frações; 
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(2) a integração da companhia às redes-rádio da brigada; 
(3) a ligação entre os elementos de engenharia e os elementos 
apoiados; e 
(4) a ligação do canal técnico de engenharia. (BRASIL, C5-10, 
2000) 

 

Limitados pelas características dos equipamentos empregados, quando alguma 

fração da SU exceder o alcance dos meios orgânicos, o mesmo deverá recorrer aos 

meios de seu Escalão superior. (BRASIL, C5-10, 2000) 

As redes rádios estabelecidas externamente à Subunidade de engenharia em 

que a mesma participa em situação operacional, tem como objetivo o trâmite de 

informações e ordens do escalão superior, o trâmite de informações logísticas além 

da condução e disseminação de informações técnicas de engenharia e informes de 

inteligência. 

 

IMAGEM 1 – Ligações necessárias 
Fonte: BRASIL, C 11-1, 1997 

De acordo com o grau de importância estratégica que uma rede pode assumir, 

a mesma poderá ter seus níveis de segurança elevado. Nesse contexto, Medidas de 
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Proteção Eletrônica são adotadas de forma a garantir o sigilo necessário à condução 

das operações, dentre as quais, de acordo com o equipamento utilizado, poderão 

ser mensagens criptografadas ou conduzidas por saltos de frequência 

eletromagnética, por exemplo. (colocar fonte.) 

De forma a mitigar as ações de Guerra Eletrônica das forças inimigas, os 

militares responsáveis pelas ligações rádio da Subunidade de Engenharia devem 

receber exaustivo treinamento de forma a possuir condições de melhor explorar as 

potencialidades dos equipamentos orgânicos sem comprometer a segurança das 

redes. (BRASIL, C5-10, 2000) 

O O Com deverá, no seu planejamento, considerar os seguintes 
aspectos: 
(1) planejar o emprego de antenas direcionais; 
(2) utilizar antenas fantasmas para testar ou sintonizar os Eqp Rd; 
(3) empregar retransmissores, se for o caso, provocando a 
diminuição da potência dos Rd empregados; 
(4) prever mudança de indicativos, freqüência, operadores, 
equipamento e locais dos postos, visando alterar os padrões de 
emissões rádio; 
(5) utilizar Msg préestabelecidas/ pré-formatadas e outras formas 
que permitam reduzir ao mínimo o tempo destinado à 
transmissão; 
(6) estabelecer prescrições de emprego que preservem os meios 
mais vulneráveis para os momentos críticos das operações; e 
(7) outras julgadas pertinentes de acordo com as NGA da 
unidade. (BRASIL, C5-10, 2000) 

 

A utilização dos meios de comunicações ganha extrema importância quando as 

distâncias físicas dos meios e de pessoal extrapolam as possibilidades de contatos 

diretos. Os avanços nas tecnologias de telecomunicações propiciam ao comandante 

estabelecer sua influencia de forma mais incisiva com as frações que se encontram 

empregadas em primeiro escalão, e dessa forma, possibilita uma eficiente condução 

das operações de forma flexível nas operações. Com o uso de tecnologias que 

permitem o compartilhamento de imagens, vídeos e mesmo através de 

videoconferências, o comandante, dotado de meios de qualidade, pode assumir uma 

elevada consciência situacional podendo influir da melhor maneira nas operações. 
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2.3 RESPONSABILIDADES FUNCIONAIS DA ESTRUTURA DE COMANDO E 

CONTROLE DA COMPANHIA DE ENGENHARIA 

 

Dentro da Companhia de Engenharia, a estrutura de Comando e Controle 

encontra-se distribuída na Seção de Comando, sendo o Grupo de Comunicações a 

peça chave para o desenvolvimento das atribuições atinentes a Função de 

Combate. (BRASIL, C5-10, 2000) 

 

 

ORGANOGRAMA 1 – Sec Cmdo da Cia E Cmb 
Fonte: BRASIL, C 5-10, 2000 

Na estrutura organizacional da Subunidade de Engenharia, o Grupo de 

Comunicações recebe a missão de prover as comunicações necessárias à estrutura 

de comando, além de prover os meios para a operação do Posto de Comando. 

(BRASIL, C5-10, 2000) 

O grupo de comunicações (Gp Com) instala e opera um centro de 
mensagens. É responsável por prover comunicações eficientes e 
confiáveis a toda Cia E Cmb. Deve desenvolver as atividades de 
segurança das Com e as medidas pertinentes de guerra eletrônica 
(GE), além da execução da Mnt de 2º Esc no material de Com. 
(BRASIL, C5-10, 2000) 

 

Diante da complexidade das missões que podem ser desenvolvidas pela 

Subunidade de Engenharia e, levando em consideração a característica da arma de 

Amplitude de desdobramento, os meios de comunicações necessários ao 

cumprimento das missões da companhia crescem de volume, sobremaneira em 
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operações que contem com larga frente e profundidade, as quais demandam 

elevado alcance de transmissão de dados. 

Em casos de elevada complexidade de constituição da estrutura de 

comunicações, o Grupo de Comunicações deve contar com estrutura de pessoal e 

material suficiente para trabalhar de forma modular e descentralizada. Através da 

divisão de tarefas, a estrutura de comunicações deve prover as ligações internas, 

externas e, em situações excepcionais em que as necessidades ultrapassarem as 

capacidades dos equipamentos orgânicos, ter a capacidade de realizar os enlaces 

através das estruturas do escalão superior a fim de suplantar a necessidade interna 

da companhia desdobrada no Teatro de Operações. 

Na estrutura de Comando e Controle a figura do Comandante e de seu Estado 

Maior recebe fundamental importância. Toda ou qualquer estrutura de C2 que é 

desdobrada em operações tem a intenção de proporcionar as melhores condições 

para o Comandante realizar a tomada de decisão e, dessa forma, influir de forma 

mais assertiva no desenrolar das operações. 

O comandante exerce uma dupla função, sendo o comandante de sua 

Subunidade e Assessor de Engenharia do escalão superior em que realiza o apoio. 

Nesse contexto, como assessor de engenharia, tem fundamental importância no 

planejamento das operações da manobra, orientando a tomada de decisão 

embasada nas possibilidades e limitações de seu apoio de engenharia. (BRASIL, 

EB70-MC-10.237, 2018) 

Aliado ao comandante, em posição de contato direto ao mesmo, encontra-se o 

Estado Maior, os quais tem a atribuição de realizar o assessoramento ao 

comandante, cada um dentro de sua esfera de atribuições. De forma a contribuir na 

condução do comando, o EM tem a função de participar na tomada de decisão como 

agentes facilitadores, atuando tanto no assessoramento “pré-decisão” como na 

fiscalização e supervisão no “pós-decisão”. 

Aos oficiais de EM são atribuídas áreas específicas, de interesse 
e responsabilidade para o cumprimento de suas atividades. A 
atribuição de responsabilidade de EM para uma atividade 
particular aumenta a eficiência do próprio Cmt e, também, do EM: 
(1) dando ao Cmt um elemento de EM específico para assisti-lo e 
assessorá-lo em uma determinada área funcional de interesse; 
(2) dando ao EM e aos elementos subordinados um representante 
do Cmt, com quem poderão coordenar ou consultar sobre 
determinada área de interesse funcional; 
(3) assegurando que a todos os interesses do comando seja 
dispensada atenção de EM; 
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(4) habilitando os oficiais do EM a concentrarem total atenção no 
trato de um problema numa área de interesse do comando. 
(BRASIL, C 101-5 Vol. 1, 2003) 
 

De acordo com o manual EB70-MC-10.341 LISTA DE TAREFAS 

FUNCIONAIS, uma das tarefas atinentes a Função Comando e Controle são de 

estabelecer a integração de esforços cívico-militares: 

a) Proporcionar uma interface ou ligação com organizações civis: 
consiste no estreitamento dos laços com instituições, 
organizações e comunidades, com o objetivo de minimizar a 
probabilidade e os efeitos de possíveis interferências civis, nas 
operações militares. 
b) Identificar as possibilidades de aproveitamento dos recursos 
locais: consiste na busca de recursos locais, de trabalho civil, de 
instalações e outras formas de apoio que possam beneficiar as 
forças militares a cumprir suas missões. Engloba também os 
recursos que possam auxiliar na coordenação e administração de 
acordos de apoio com nações anfitriãs. 
c) Buscar o emprego coordenado com agências e outros órgãos 
do governo: consiste em realizar um trabalho em conjunto, 
coordenando esforços de maneira harmônica e integrada, com as 
agências e outros órgãos do governo, normalmente realizado pelo 
estabelecimento de um Centro de Coordenação de Operações 
(CCOp). 
d) Planejar e conduzir ações de assuntos civis e ações cívico-
militares: consiste em apoiar a intenção do comandante, 
executando medidas que incluem o planejamento e coordenação 
das operações de assuntos civis por meio de metas e objetivos 
delineados na estratégia de apoio para operações cívico-militares. 

(BRASIL, EB70-MC-10.341, 2016) 
 

Nesse sentido, e dentro da concepção de emprego da engenharia, os membros 

do Estado Maior podem receber a atribuição de buscar a ligação ao público civil que 

se encontra inserida ao ambiente operacional no intuito de ampliar os esforços 

através de possíveis parcerias. Esta concepção de emprego é a base das 

Operações de Cooperação e Coordenação com Agências e, nos conflitos de amplo 

espectro, tem-se apresentado de fundamental importância no sucesso dos conflitos. 

Considerando a vocação das missões de engenharia como ações subsidiárias, 

sobremaneira em Trabalhos de infraestrutura, como manutenção de estradas e 

pontes, suprimento d’água, por exemplo, é necessário que a Subunidade conte com 

efetivo apto a realizar as ligações ao público civil. A boa relação de forma a somar 

esforços ao público civil, ou mesmo às agencias governamentais tem se mostrando 

fator importantíssimo para o sucesso das operações. 
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Nesse sentido, dentro da estrutura de Comando de uma OM, quer seja no valor 

Subunidade, quer seja nos demais valores, faz-se contar, para essa ligação, com a 

5ª Seção do Estado Maior. A 5ª Seção, Comunicação Social, tem a atribuição de 

manter o comando em ligação às autoridades e estruturas de interesse para a Zona 

de Ação de sua OM. (BRASIL, RISG, 2003) 

Todavia, a designação das atividades e responsabilidades da ligação da tropa 

de engenharia com sociedade civil para a ampliação do poder de combate será fruto 

do questionário que será realizado, e seus resultados serão tratados posteriormente. 

 

2.4 PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONDUÇÃO DAS OPERAÇÕES 

 

O processo de planejamento das operações militares, de forma prática, recebe 

a designação de Exame de Situação. Este exame engloba um processo que envolve 

a obtenção máxima de dados, procurando atingir uma eficiente consciência 

situacional por parte do comandante, de forma a contribuir para a tomada de 

decisão. 

Nesse sentido, o Exame de Situação do Comandante Tático é dividido em seis 

fases: Análise da missão e considerações preliminares; Situação e sua 

compreensão; Possibilidades do Inimigo, linhas de ação e confronto; Comparação 

das linhas de ação; Decisão e; Planos e Ordens. (BRASIL, EB70-MC-10.307, 2016) 
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QUADRO 2 – Relacionamento das fases do Exame de Situação do Cmt Tático com 
o PITCIC 
Fonte: BRASIL, EB70-MC-10.307, 2016 

Nesse exame de situação, são elencados os diversos fatores que podem 

colaborar para a tomada de decisão do comandante tático. São utilizadas 

informações de inteligência, relatórios de reconhecimentos, além dos 

assessoramentos dos diversos militares que compõe a estrutura de comando para 

que, após a construção de diversas possibilidades, linhas de ação e simulações, o 

comandante possa tomar sua decisão. E, após a linha de ação ser definida, são 

elaborados os planos e ordens seguindo tais diretrizes. (BRASIL, EB70-MC-10.307, 

2016) 

Nesse contexto, o comandante de engenharia trabalha de forma paralela 

realizando o seu próprio Exame de Situação. Em um primeiro momento, anterior a 

decisão do comandante tático, ele atua como assessor de engenharia no Estado 

Maior do escalão que recebe o apoio da subunidade. Nesse momento, através do 

Estudo do Terreno e apoiado nas possibilidades e limitações da fração de 
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engenharia, presta o assessoramento nas linhas de ação que poderão receber o 

apoio de engenharia de forma eficiente. (BRASIL, EB70-MC-10.237, 2018) 

Em um segundo momento, após a decisão do comandante tático, o 

comandante de engenharia trabalha diretamente com sua companhia, atuando como 

comandante de sua Subunidade de forma a fazer cumprir as necessidades 

demandadas pelas ordens do escalão superior. 

Neste momento, de posse das diretrizes e Linha de Ação escolhida pelo 

comandante tático, o comandante de Engenharia reúne seu Estado Maior e realiza o 

planejamento detalhado de seu emprego de meios e pessoal no cumprimento da 

missão. 

Neste contexto, o processo de condução e planejamento adotado pelo Exército 

Brasileiro segue alinhado com a sistemática adotada por outros exércitos no mundo. 

De forma a exemplificar, de acordo com o manual RC 47-1 ENGENHARIA, do 

exército português, o assunto é tratado da seguinte forma: 

O comandante da unidade de Engenharia orgânica (GU) exerce 
também a função de membro de EM especial dessa GU. Deve por 
isso manter uma grande preocupação para que ambas as funções 
possam ser exercidas com plena eficiência, mesmo quando 
temporariamente se afastar de qualquer delas. (...) 
O comandante da GU é responsável pelo planeamento, 
organização e emprego dos meios de Engenharia para o 
cumprimento da missão. Ao nível Brig e superior, o comandante é 
normalmente assistido, nessa responsabilidade, por um oficial de 
Engenharia. 
Embora a responsabilidade seja do comandante da GU, ao 
comandante da Engenharia compete estabelecer, analisar, 
comparar e propor as modalidades de acção e depois 
implementar as decisões, no que se refere ao apoio de 
Engenharia. Aconselhado pelo seu oficial de Engenharia, o 
comandante da GU estabelece missões e prioridades em 
trabalhos de Engenharia para as unidades de manobra e para as 
unidades de Engenharia. (EXÉRCITO PORTUGUÊS, RC 47-1, 
1993) 
 

Ainda, complementando, o processo segue alinhado, também, com a 

sistemática adotada pelo Exército dos Estados Unidos. De acordo com o ATP 3-

34.22: ENGINEER OPERATIONS—BRIGADE COMBAT TEAM AND BELOW, pode-

se observar, somente, uma maior flexibilização para a designação do Oficial de 

Engenharia que presta assessoramento ao Comandante da arma base, não sendo 

exclusivamente prescrita a necessidade do comandante da OM de engenharia 

orgânica, a exemplo dos Exércitos brasileiro e português: 
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Um oficial de ligação (LNO), que é designado para um quartel-
general, facilita a comunicação de informações operacionais 
comuns relacionadas à imagem operacional entre o quartel-
general de envio e o de recebimento. Os LNOs transmitem 
informações e contexto, interpretando e explicando-os. Um LNO 
representa o comandante ou oficial de estado-maior e pode 
transmitir informações diretamente. Os LNOs também podem 
agilizar a passagem das informações necessárias que atendam 
aos requisitos de informações críticas do comandante e 
informações excepcionais. Por exemplo, um LNO de um quartel-
general de força-tarefa de batalhão de engenheiros que é, em 
geral, suporte para o BCT poderia ser fornecido à equipe de 
planejamento de engenheiros do BCT durante certas partes da 
fase de planejamento para fornecer conhecimentos sobre o 
assunto em potenciais requisitos gerais de engenharia na área de 
BCT das operações. (tradução nossa) (DEPARTAMENT OF THE 

ARMY, ATP 3-34.22, 2014) 
 
 

De acordo com as características da Arma de Engenharia do Exército Brasileiro 

de Canais Técnicos de Engenharia e Apoio em Profundidade, na realização do 

planejamento, o escalão considerado, no caso o escalão de combate ao qual a 

Subunidade de Engenharia pertence, mantem ligação direta ao seu escalão superior 

de engenharia para que, no decorrer do planejamento, mantenha-se a possibilidade 

de reforço de meios ou pessoal à SU/Eng no cumprimento de suas atribuições. Tal 

atitude, mantem-se prioritária de forma a preservar os meios e pessoal da OM 

subordinada para o emprego o mais a frente possível no desenrolar das operações. 

(BRASIL, EB70-MC-10.237, 2018) 

Essencialmente, as Subunidades de Engenharia tem seu emprego doutrinário 

previsto para Brigadas de Arma Base, o que, por sua vez, são vocacionadas para o 

emprego em primeiro escalão, ou na frente de combate. Nesse sentido, no decorrer 

do planejamento de emprego da engenharia, devem ser observados os princípios de 

emprego da Arma, com grande relevância para a Utilização Imediata dos Trabalhos 

e para a Prioridade e Urgência. 

O princípio da Utilização Imediata dos Trabalhos prevê que os trabalhos de 

engenharia devem ser planejados e executados de forma a serem prontamente 

utilizados, dessa forma, prioriza-se a mínima possibilidade de utilização de um 

trabalho, sem contar com elevada qualidade. O princípio da Prioridade e Urgência 

indica que as necessidades de trabalhos de Engenharia, em geral, superam as 

possibilidades e, dessa forma, os mesmos devem ser escalonados em prioridades 

para a execução da manobra, enquanto que podem existir as urgências, as quais 
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devem ser priorizadas nos planejamentos de emprego dos meios de Engenharia. 

(BRASIL, EB70-MC-10.237, 2018) 

De forma a complementar o estudo de situação do comandante de engenharia, 

o Exército da Argentina utiliza o processo que é prescrito a seguir, de acordo com o 

ROP-04-04: SUBUNIDAD DE INGENIEROS DE BRIGADA: 

As tarefas que ele deduz necessárias para executar e outros 
requisitos que você aprecie solicitar os elementos suportados. 
Realizado isso irá preparar sua orientação para a equipe. 
A essência desta etapa será determinar o efeito desejado (ED) e o 
pós-efeito (UE), identificando os empregos dos Engenheiros para 
o operação e dando uma ideia da magnitude do esforço dos 
engenheiros em tempo e espaço. 
O ED é a soma dos efeitos solicitados, necessários e / ou 
engenheiros ou deduzido para atender às necessidades de 
suporte da força do isso faz parte. 
Sendo o sistema de engenheiros um contribuinte para a 
realização do DE de um sistema maior, a UE do elemento 
engenheiro contribuirá para a realização do ED do elemento ao 
qual ele suporta. 
c. Para definir a missão do elemento, as frações de engenheiros 
orgânicos e outros adicionados ou designados. Além disso:  
1) A resposta ao QUÊ, irá considerar que tem uma relação direta 
com a modificação das características do terreno necessárias 
para fornecer, fundamentalmente, mobilidade, contra-mobilidade e 
proteção. 
2) Em relação ao QUANDO, deve-se levar em consideração o 
tempo correspondente às atividades anteriores que permitirão 
atingir os efeitos exigidos na oportunidade e no tempo após a 
obtenção dos efeitos necessário para recuperar a mídia 
penhorada. 
3) Referindo-se a ONDE, normalmente incluirá o local onde eles 
estarão realizar o trabalho dos engenheiros, o de seus 
deslocamentos e outros atividades das tropas no campo. Além 
disso, vai interessar especialmente a identificação do comando 
que tem responsabilidade territorial sobre esses lugares. 
4) Ao determinar o PARA O QUE (ED), sua relação com os 
propósitos essenciais do suporte de engenharia, levando em 
consideração conta, como você pode multiplicar o poder de 
combate do elemento suportado. 
Normalmente, o efeito principal estará relacionado ao propósito 
essencial do engenheiro mais relevante suporte da operação 
planejada. 
Os objetivos materiais podem normalmente ser identificados com 
o obras que permitem cumprir os efeitos exigidos. Desde estes, 
em muitos casos, eles não serão pré-encomendados pelo 
comando superior, nem serão evidentes durante esta etapa do 
estágio, sua definição fará parte da conclusão dos modos de ação 
durante a etapa de “Confronto”. (tradução nossa) (EJERCITO 

ARGENTINO, ROP-04-04, 1999) 
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Do exposto, pode-se verificar que o Exército argentino utiliza para o exame de 

situação do comandante de engenharia alguns elementos que na doutrina brasileira 

são prescritos somente para o exame de situação do comandante tático. Dessa 

forma, a experiência da nação amiga demonstra que podemos correlacionar os 

processos dos exames de situação tanto do comandante tático, como do 

comandante de engenharia de forma a atingir melhores resultados na condução do 

planejamento de operações e na prestação do apoio de engenharia às operações. 

Durante todo o processo de planejamento da engenharia, um fator 

preponderante para a manobra e para a prestação do apoio de engenharia é o 

Terreno. Neste contexto, um dos encargos mais relevantes para a engenharia do 

escalão considerado no processo de planejamento é o Estudo do Terreno. Tal 

processo visa, através da coleta de dados, análise, processamento e difusão de 

informações, apoiar a decisão do comandante tático no sentido das influências que o 

terreno pode causar às operações em planejamento. (BRASIL, EB70-MC-10.237, 

2018) 

4.5.2 Os engenheiros são especialistas do terreno e proveem ao 
elemento apoiado uma visualização e uma análise detalhada da 
área de operações, que influenciam e condicionam o 
desenvolvimento das operações, principalmente quanto à 
observação e à transitabilidade. 
4.5.3 As características da área têm influência decisiva sobre as 
operações desenvolvidas. Podem permitir que uma força 
numericamente inferior possa obter uma superioridade relativa 
sobre outra, mediante um melhor aproveitamento do terreno. 
Podem, também, ser modificadas por meio dos trabalhos de 
Engenharia, que proporcionem as condições necessárias à 

manobra tática. (BRASIL, EB70-MC-10.237, 2018) 

 

No processo de Estudo do Terreno busca-se a compreensão das 

possibilidades e influências que o terreno pode exercer às operações. Ainda, deve-

se levar em consideração para as características levantadas a sua influência, tanto 

para as operações amigas, como para as inimigas. Dessa forma, durante o estudo é 

analisada, com a máxima profundidade o terreno inimigo, de forma a ter um 

panorama das possíveis linhas de ação que o inimigo poderá adotar através do 

emprego condizente das características do terreno.  

Para a viabilização de um eficiente Estudo do Terreno deve haver uma 

coordenação minuciosa do Oficial de Engenharia e do Oficial de Inteligência da 

Manobra, de forma a conduzir a obtenção de dados através dos Reconhecimentos 
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Especializados de Engenharia, bem como para que haja uma condução apropriada 

do emprego de meios de engenharia na coleta de informações em tempo hábil e 

oportuno. 

4.5.7.7 Desse modo, haverá uma coordenação entre os 
reconhecimentos especializados realizados pela Engenharia, o 
estudo técnico-tático e conclusivo do O Eng, como assessor do 
comandante operacional, e a utilização dessas informações pelo 
EM e pelos elementos subordinados no planejamento e na 
execução das operações. 
4.5.7.8 Para isso, o oficial de inteligência e as equipes de análise 
do terreno e das condições meteorológicas devem trabalhar em 
conjunto no estudo do terreno. O oficial de inteligência identifica 
os aspectos do terreno que devem ser estudados e os apresenta 
à equipe do terreno. A equipe das condições meteorológicas 
fornece os dados climáticos e meteorológicos necessários para 

determinar seus efeitos no terreno. (BRASIL, EB70-MC-10.237, 

2018) 

 

Para a Subunidade de Engenharia, a obtenção de dados para o Estudo do 

Terreno é realizado através de Reconhecimentos Especializados de Engenharia, 

bem como através de dados digitais obtidos em base de sistemas geográficos e, 

ainda, através de relatórios elaborados pelos escalões superiores. Os aspectos 

relevantes ao estudo constam na tabela a seguir, os quais tem influência direta no 

desenrolar das operações e são de suma importância para o processo de tomada de 

decisão do Comandante Tático. 

Aspectos militares do terreno Aspectos essenciais a 
conhecer 

Exemplos de produtos do 
estudo técnico-tático do 
terreno (realizado pelo 
módulo Geoinformação 
Temática de Engenharia) 

Observação 
e campos 

de tiro 

- Vegetação (verão e 
inverno); 
- Conformação da superfície 
do terreno; 
- Obstáculos (em função do 
relevo); 
- Efeitos produzidos no 
terreno pelo emprego de 
armas e tropas (ambiente do 
campo de batalha); e 
- Áreas urbanas. 

- Linhas de visada direta para 
armas de tiro tenso e 
radares; 
- Localização de postos de 
observação (PO) e radares; 
- Setor de observação e de 
campo de tiro; e 
- Seleção e localização de 
posições para proteção. 

Cobertas e 
Abrigos 

- Vegetação (verão e 
inverno); 
- Conformação da superfície 
do terreno (declividade); 
- Efeitos produzidos no 
terreno pelo ambiente do 
campo de batalha; e 

- Regiões propícias para 
abrigos contra fogos diretos e 
indiretos (bom/razoável/ruim); 
e 
- Regiões propícias para 
cobertura contra observação 
terrestre e aérea 
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- Áreas urbanas. (bom/razoável/ruim). 

Obstáculos - Vegetação (verão e 
inverno); 
- Relevo; 
- Configuração e declividade 
da superfície; 
- Hidrografia e drenagem do 
terreno; 
- Solos (tempo seco e 
úmido); 
- Áreas urbanas; e 
- Outros obstáculos naturais 
e artificiais. 

- Localização dos obstáculos 
naturais e artificiais; e 
- Potencial de mobilidade das 
faixas do terreno, expresso 
em "favorável, restritivo e 
impeditivo", para viaturas 
sobre rodas e sobre lagartas. 

Acidentes 
Capitais 

- Relevo (superfície e pontos 
dominantes); 
- Hidrografia e drenagem do 
terreno; 
- Rede de estradas; 
- Eixos de comunicações; e 
- Áreas urbanas. 

- Seleção e localização de 
prováveis acidentes capitais, 
como regiões dominantes, 
pontos críticos, regiões de 
passagem, localidades, 
instalações importantes e de 
valor militar. 

Vias de 
Acesso 

- Vegetação (verão e 
inverno); 
- Áreas urbanas; 
- Conformação dos 
conjuntos topotáticos; 
- Declividade das encostas; 
- Solos (tempo seco e 
úmido); 
- Hidrografia e drenagem do 
terreno; e 
- Rede de estradas. 

- Transitabilidade da área de 
operações (A Op); 
- Identificação dos corredores 
de mobilidade - faixas do 
terreno onde o movimento 
das forças inimigas (F Ini) e 
forças amigas (F Amg) pode 
ocorrer; 
- Previsão da velocidade de 
progressão; 
- Seleção de áreas de 
engajamento; 
- Seleção e localização de 
obstáculos (Obt) artificiais 
para contramobilidade; 
- Regiões favoráveis para 
Zona de Pouso de 
Helicópteros (ZPH), Zona de 
Lançamento (ZL), Zona de 
Aterragem (Z Ater), Cabeça 
de Ponte (C Pnt); 
e 
- Sobrevoo das vias de 
acesso (em meio digital 
tridimensional). 

QUADRO 3 – Estudo técnico-tático do terreno produzido pela Engenharia 
Fonte: BRASIL, EB70-MC-10.237, 2018 
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2.5 SINCRONIZAÇÃO DE EMPREGO EM OPERAÇÕES E TRABALHOS DE 
ENGENHARIA  
 

A elevada necessidade de Trabalhos de Engenharia os quais se localizam 

desde o 1º Escalão de Combate até a Zona Administrativa ou mesmo, até a Área de 

Retaguarda do escalão em que a engenharia presta o apoio, obriga a engenharia 

possuir uma larga amplitude de desdobramento, demandando minucioso 

planejamento para coordenação das diversas frações no terreno. Dessa forma, são 

essenciais à condução do emprego da engenharia em operações eficientes 

ferramentas de Sincronização para o emprego dos meios e pessoal de engenharia 

desdobrados no Teatro de Operações. 

O principal objetivo da Sincronização é a organização das diversas missões 

localizando as mesmas no tempo e no espaço de forma a potencializar a exploração 

do fator Tempo na condução das operações. Dessa forma, possibilita ao 

comandante empregar cada meio disponível onde, quando e de tal maneira que 

possa produzir os melhores efeitos para a condução das operações. (BRASIL, C 7-

20, 2003) 

Para o comandante de engenharia, a sincronização é essencial ao emprego 

eficiente de seus escassos meios diante da elevada necessidade de apoio. Com 

essa ferramenta, o comandante de engenharia pode manter o controle de emprego 

tanto de suas frações, como de seus meios de emprego estratégico, locando os 

mesmos no tempo e no espaço de forma a melhor emprega-los diante do princípio 

da Prioridade e Urgência. 

Para o eficiente planejamento da sincronização dos trabalhos de engenharia, o 

comandante deve possuir informações apuradas da eficiência de seus meios e 

pessoal, de forma a prever, com máxima precisão, o tempo de realização de 

trabalhos, de deslocamentos e de missões diversas de forma a organizar o emprego 

de sua OM/Eng. Ainda, de forma a realizar a ligação da prestação do apoio ao 

elemento apoiado, é necessária a estreita ligação com os demais elementos que 

estarão desdobrados no Teatro de Operações, localizando cada elemento 

desdobrado no tempo e no espaço. 

Na organização de seus meios, o comandante de engenharia deve colher do 

escalão apoiado as diversas informações que poderão influenciar no desdobramento 

de seus meios, de forma a se evitar erros ou mesmo trabalhos desnecessários e, 

consequentemente perda de tempo. 
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Na sincronização, ainda, o estudo das possibilidades do inimigo são de caráter 

essencial à condução do planejamento. Através de dados assertivos das 

possibilidades do inimigo, pode-se procurar explorar vulnerabilidades sem expor 

frações a riscos excessivos e dessa forma organizar o emprego de elementos 

diversos, como por exemplo, a reserva. 

A sincronização exige: 
(1) o perfeito conhecimento dos efeitos produzidos pelos diversos 
meios de combate; 
(2) o conhecimento da relação entre as possibilidades do inimigo e 
das forças amigas; 
(3) o domínio perfeito das relações entre o tempo e o espaço; e 
(4) a clara unidade de propósitos. (BRASIL, C 7-20, 2003) 

 

Para a sincronização, tanto no processo de planejamento, como no 

acompanhamento, a presença de ferramentas eficientes facilita a condução das 

operações. Dessa forma, são comuns às operações militares a utilização de 

Matrizes de Sincronização e Planilhas de Acompanhamento do Combate, e ainda, 

as mesmas associadas aos atuais elementos tecnológicos podem apresentar-se 

como poderosos meios para o processo de tomada de decisão do comandante nos 

diversos escalões. 

A Matriz de Sincronização consiste de um documento onde o comandante e 

seu Estado Maior podem visualizar todas as ações a ser tomadas nas diversas fases 

da operação. Na matriz, diversos fatores internos, como frações e meios, por 

exemplo, e externos, como situação do inimigo, são relacionados ao fator tempo, de 

acordo com um faseamento ou mesmo por horários impostos, de forma a produzir 

um documento que irá localizar os diversos fatores que influenciam as operações no 

tempo e no espaço. (BRASIL, C 7-20, 2003) 

Já as Planilhas de Acompanhamento do Combate sintetizam as ações, 

atividades e atuações de cada sistema de combate envolvido na operação, visando 

o acompanhamento das operações e viabilizar um estudo de situação contínuo. 

(BRASIL, C 7-20, 2003) 

Para o elemento de manobra, o processo de sincronização é dividido em três 

fases, sendo a primeira realizada no planejamento, a segunda no ensaio e a última 

durante a operação propriamente dita. Nesse sentido, para a engenharia pode-se 

delinear paralelamente o seu processo de sincronização, sendo imprescindível o 

contato direto com a tropa apoiada. (BRASIL, C 7-20, 2003) 
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b. A sincronização da manobra, do apoio ao combate e do apoio 
logístico realizada durante a fase de planejamento inicia-se na 
análise das linhas de ação opostas (jogo da guerra), onde são 
elaboradas matrizes de sincronização para cada linha de ação 
levantada. Nessa fase são planejadas as ações a realizar e como 
estas ações irão ocorrer. Da mesma forma, podem ser elaboradas 
matrizes específicas para sincronizar as ações de determinados 
eventos críticos levantados (desencadeamento de uma área de 
engajamento, execução de uma incursão, etc). 
c. Após a emissão da ordem de operações, é realizado um ensaio 
da operação, conduzido pelo subcomandante e com a presença 
do estado-maior, comandantes de SU, elementos de 
reconhecimento, de apoio de fogo orgânicos e os elementos em 
apoio ou em reforço. Nesse ensaio todas as ações previstas para 
o combate são interagidas com a provável atuação do inimigo, 
possibilitando a introdução de modificações que venham contribuir 
para a execução do planejamento inicial. Sua finalidade, além de 
ajustar o planejamento, é garantir que todos os elementos do 
estado-maior, comandantes de SU, elementos de apoio ao 
combate e apoio logístico conheçam a intenção do comandante, 
compreendam o conceito da operação, saibam o que fazer em 
todas as fases do combate e qual a missão de todos os elementos 
subordinados. (BRASIL, C 7-20, 2003) 

 

Com isso, a organização do apoio de engenharia e a coordenação de seu 

emprego de meios podem ser potencializadas através da ferramenta de 

sincronização, sendo imprescindível a participação de todos os elementos 

envolvidos com as atividades bem como a acirrada coordenação com o elemento 

apoiado. 

 
2.6 AS ATRIBUIÇÕES DO GRUPO DE COMUNICAÇÕES ORGÂNICO DA 
SUBUNIDADE DE ENGENHARIA DE COMBATE E SEU EFETIVO PREVISTO 
 

Dentro do organograma da Companhia de Engenharia de Combate orgânica 

das Brigadas de Arma base, a principal fração responsável pelas medidas de 

Comando e Controle é o Grupo de Comunicações. Tal grupo tem como principal 

função exercer, dentro da função de Combate Comando e Controle, a ferramenta de 

comunicações para o desenrolar das operações da Subunidade. 

As atribuições previstas para o Grupo, de acordo com o C 5-10: Apoio de 

Engenharia no Escalão Brigada são a instalação e operação de um centro de 

mensagens, a provisão das comunicações internas à subunidade, o 

desenvolvimento das medidas de segurança das comunicações e medidas 

pertinentes de Guerra Eletrônica.  
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Ainda, de acordo com o C 5-7: Batalhão de Engenharia de Combate, outras 

atribuições que são comuns às frações de comunicações orgânicas das OMs de 

Engenharia são: 

- assessorar o comando em assuntos de comunicações; 
- instalar o sistema de comunicações da OM; 
- operar o Centro de Comunicações do Comando da OM; 
- realizar a manutenção de todo o material de comunicações da OM até 

segundo escalão; 
- instalar e operar o Posto de Comando; 

- realizar a operação das redes-rádio da companhia e a integração da 

subunidade às redes do Escalão Superior; 

- Instalar linhas telefônicas para os elementos subordinados; e 

- realizar criptografia e decriptografia de mensagens. 

Tais atribuições são vitais para o exercício do comando e condução das 

operações pelas OMs de Engenharia. Assim, no Batalhão de Engenharia, essas 

missões recebem uma proporção maior por conta do efetivo que o mesmo deve 

desdobrar, contudo não difere qualitativamente das missões que a Companhia de 

Engenharia deve cumprir no estabelecimento de suas medidas de Comando e 

Controle. 

Nesse sentido, para o desenvolvimento das atribuições elencadas, a 

Subunidade de Engenharia conta com o Grupo de Comunicações, orgânico do 

Pelotão de Apoio. Tal grupo, de acordo com o Quadro Organizacional, possui o 

efetivo de 1 (um) 3º Sgt de Comunicações, como comandante, e 5 (cinco) Cabos e 

Soldados Auxiliares. O efetivo pode variar para menos dependendo da natureza da 

Companhia e Engenharia de Combate. 

 

QUADRO 4 – Quadro organizacional do Grupo de Comunicações 
Fonte: QC Companhia de Engenharia de Combate – Bda Inf Mtz 

Dessa forma, na comparação das atribuições com o efetivo destinado verifica-

se um elevado volume de missões. Tal comparação é foco do questionário aplicado, 
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mencionado em 1.3 METODOLOGIA, e seu resultado será tratado em capítulo 

posterior. 

 
 
2.7 RESULTADOS OBTIDOS COM O QUESTIONÁRIO 

 

O formulário tinha como objetivo atingir um público variado com intuito de 

ampliar a gama de experiências advindas da vivência de diversos círculos 

hierárquicos do exército. Nesse sentido, o questionário foi respondido por militares 

da graduação de 3º Sargento até o posto de Major, a grande maioria com 

experiência de ter servido em alguma Companhia de Engenharia de Combate. 

 

GRÁFICO 1 – Posto/ Grad dos participantes da pesquisa 
Fonte: O autor 
 

2.7.1 Grupo de Comunicações orgânico da Companhia de Engenharia de Combate 

 

Inicialmente o questionário tratou do efetivo do Grupo de Comunicações, 

relacionando-o às suas atribuições. Foram apresentadas diversas missões comuns 

às frações de comunicações orgânicas de OMs de Engenharia com o objetivo de, 

através da experiência dos militares que responderam o questionário, identificar 

quais as atribuições são pertinentes ao grupo. Dessa forma, a pergunta tinha o 

objetivo de aproximar da realidade de emprego doutrinário para as missões que são 

atribuídas ao grupo e ainda poder relacionar essas missões com a próxima 

pergunta, a qual será tratada posteriormente. 
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De acordo com as respostas, foi adotado o método simples de média de 

respostas para se definir a partir de qual quantidade de respostas que serão 

consideradas como missões realmente essenciais ao grupo. Ainda, de acordo com 

manual, C 5-10: Apoio de Engenharia no Escalão Brigada, algumas missões foram 

consideradas que não poderiam ser desconsideradas. 

  

GRÁFICO 2 – Resultado de atribuições atinentes ao Grupo de Comunicações 
Fonte: O autor 

De acordo com a metodologia apresentada no paragrafo anterior, a média de 

respostas para cada atribuição foi de 30,33 (trinta vírgula trinta e três) escolhas, 

dessa forma, as missões elencadas que receberam 31 (Trinta e uma) indicações ou 

mais serão consideradas relevantes pelos participantes da pesquisa. Com isso, as 

atribuições eleitas para o grupo de comunicações orgânico da Cia Eng Cmb foram: 

- Instalar e operar um centro de mensagens; 

- Realizar as ligações, eficientes e confiáveis, à todas as frações orgânicas 

desdobradas no terreno; 

- Desenvolver as atividades de segurança das Comunicações; 

- Instalar e operar o PC da Cia; 

- Assessorar o comando em todos os assuntos de comunicações; 

- Realizar a operação das redes-rádio da companhia e a integração da 

subunidade às redes do Esc Sp; e 

- Realizar criptografia e decriptografia de mensagens. 
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Posteriormente, a pergunta teve o foco de, de acordo com a experiência 

pessoal e, coerente com a resposta da pergunta anterior, o militar montar o efetivo 

que considerava ideal ao cumprimento das atribuições elencadas.  

Para a coleta do resultado, foram consideradas as respostas em maior 

quantidade para cada divisão mencionada na pergunta: 

 

  

GRÁFICO 3 – Resultado de efetivo capaz de cumprir as atribuições elencadas 
anteriormente 
Fonte: O autor 

Com isso, o efetivo considerado suficiente para cumprir as atribuições 

elencadas anteriormente é composto de: 

- 1 (um) 1º ou 2º Sargento da Arma de Comunicações, comandante da fração; 

- 1 (um) 3º Sargento da Arma de Comunicações; e 

- 4 (quatro) ou mais Cabos e Soldados auxiliares. 

Ainda, no questionário foi aberta a possibilidade dos participantes discorrerem 

com mais profundidade sobre o assunto. De acordo com as respostas colhidas, as 

de maior relevância foram: 
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QUADRO 5 – Opiniões escritas de participantes, 1ª PARTE 
Fonte: O autor 

 

2.7.2 Participar da Integração de Esforços entre Civis e Militares como alternativa 

para ampliação de poder combate da Engenharia em Operações 

 

Na segunda seção do questionário foi apresentado o assunto realativo às 

atividades funcionais da engenharia voltadas para a Função de Combate Comando 

e Controle, com enfoque na tarefa funcional de Participar da Integração de Esforços 

entre Civis e Militares. 

Tal pesquisa teve como objetivo propor uma alternativa para a apliação do 

poder de combate de uma fração de engenharia em operações. Usualmente, pelas 

características da Arma de Engenharia, a principal alternativa para a ampliação do 

poder de combate é o Apoio em profundidade. 

Com isso, na primeira pergunta foram apresentadas as tarefas funcionais 

atinentes a atividade “Participar da Integração de Esforços entre Civis e Militares”, 

com o objetivo de colher as experiências dos militares participantes na relevância 

de cada tarefa para a operacionalidade de uma companhia de Engenharia de 

Combate. 
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GRÁFICO 4 – Tarefas Funcionais realizadas pelas Cia E Cmb 
Fonte: O autor 

Posteriormente, foi pedido que, coerente com a resposta do item anterior e de 

acordo com a experiência profissional de cada participante, fosse eleita a função ou 

fração orgânica da Companhia de Engenharia de Combate com melhor aptidão a 

desenvolver as tarefas funcionais citadas. 

 

GRÁFICO 5 – Responsável por executar as tarefas funcionais elencadas 
anteriormente 
Fonte: O autor 
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Com as respostas extraídas da pesquisa, considerando a variedade de 

respostas, não é possível definir com exatidão o resultado da pesquisa. Sendo que, 

a primeira opção mais votada foi o S-5 e a segunda o S-2. 

 

Ainda, assim como na seção anterior, foi aberta a possibilidade dos 

participantes discorrerem com mais profundidade sobre o assunto. De acordo com 

as respostas colhidas, a de maior relevância foi: 

 
QUADRO 6 - Opiniões escritas de participantes, 2ª PARTE 
Fonte: O autor 
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3. ANÁLISE E RESULTADOS        
 

De acordo com as pesquisas realizadas e organização proposta para o 

trabalho, foram obtidos três resultados distintos para o trabalho, cada um 

relacionado a um problema inicialmente elencado para a pesquisa. 

O principal produto obtido com a pesquisa pode ser constatado no 

APÊNDICE B – Capítulo do Manual UNIDADES E SUBUNIDADES DE 

ENGENHARIA DE COMBATE, o qual, através da atualização e adequação às fontes 

doutrinarias mais atuais tanto em nível nacional quanto internacional, irá compor 

como um capítulo voltado a Função de Combate Comando e Controle um manual 

doutrinário da Arma de Engenharia. 

Posteriormente, foi abordado a questão do efetivo destinado às comunicações 

orgânico da Companhia de Engenharia de Combate. No desenvolvimento da 

pesquisa, através da coleta de experiências de militares de engenharia foi 

constatado inicialmente a divergência de missões consideradas importantes para o 

grupo e comparação com o manual C 5-10: Apoio de Engenharia no Escalão 

Brigada.  

Primeiramente, a missão considerada mais importante, “Instalar e operar o 

PC da Cia”, pela quantidade de votos recebidos, não é uma missão do Grupo de 

Comunicações, contudo, pelo objetivo da tarefa e natureza das aptidões inerentes 

ao grupo, pode ser uma atividade de responsabilidade do mesmo. 

A missão voltada à Guerra Eletrônica (GE), que é prevista em manual, não foi 

elencada prioritariamente, contudo atividades voltadas à segurança das 

comunicações e criptografia foram consideradas importantes, com isso pode-se 

inferir na possível falta de meios ou mesmo de capacitação do pessoal presente nas 

Companhias de Engenharia de Combate. As atividades de GE englobam as missões 

citadas como importantes mas são mais amplas e complexas, demandando pessoal 

e material especializado para a atividade. 

Outro ponto extremamente importante que não foi considerado importante e é 

missão prevista é a manutenção do material de comunicações até o segundo 

escalão. 

Ainda dentro do questionário, na segunda seção, foi tratado sobre as tarefas 

funcionais relativas à atividade “Participar da Integração de Esforços entre Civis e 

Militares”, previsto no manual EB70-MC-10.341: Lista de Tarefas Funcionais. Com 
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os resultados obtidos pode-se concluir que as seguintes tarefas foram consideradas 

importantes para a Companhia de Engenharia de Combate, por ordem de prioridade: 

- Identificar as possibilidades de aproveitamento dos recursos locais: consiste 

na busca de recursos locais, de trabalho civil, de instalações e outras formas de 

apoio que possam beneficiar as forças militares a cumprir suas missões. Engloba 

também os recursos que possam auxiliar na coordenação e administração de 

acordos de apoio com nações anfitriãs. 

- Buscar o emprego coordenado com agências e outros órgãos do governo: 

consiste em realizar um trabalho em conjunto, coordenando esforços de maneira 

harmônica e integrada, com as agências e outros órgãos do governo, normalmente 

realizado pelo estabelecimento de um Centro de Coordenação de Operações 

(CCOp). 

Contudo, na pergunta com o objetivo de identificar quem na estrutura da 

Subunidade de Engenharia seria responsável por desenvolver a atividade não foi 

possível extrair uma conclusão pela grande variedade de respostas, demonstrando 

assim, que a experiência dos militares participantes não converge em um único 

sentido. Porém, de acordo com a resposta de um único militar que discorreu sobre o 

assunto, foi possível verificar que, na sua participação em uma missão da ONU 

(Organização das Nações Unidas), a atividade era desenvolvida por uma célula do 

Estado Maior que não é prevista na SU/Eng, o G-9 (Coordenação Civil Militar).  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 
 

Com o término da pesquisa pode-se atingir os objetivos propostos de forma a 

complementar a doutrina vigente da Arma de Engenharia do Exército Brasileiro. A 

interação da Função de Combate Comando e Controle com a Arma  de Engenharia 

é imprescindível para a condução de toda ou qualquer operação de guerra ou não-

guerra e, dessa forma, requer especial atenção nos documentos doutrinários da 

atualidade. 

Os diversos avanços constatados, tanto nas fontes nacionais quanto 

internacionais foram subsidio importante para a condução dos trabalhos de forma a 

manter a doutrina de acordo com o ambiente operacional do século XXI. Tais 

avanços contribuem sobremaneira na capacidade de condução das operações por 

parte do comando de qualquer escalão e dessa forma constituem-se como fator 

decisivo para o sucesso dos conflitos. 

No âmbito da engenharia, com a coleta de informações e técnicas de diversas 

fontes doutrinarias tende a ampliar as capacidades de apoio dentro de seu escalão. 

Medidas de Comando e Controle, como a Sincronização, são fatores que ampliam 

as possibilidades de prestação de trabalhos técnicos de engenharia no teatro de 

operações. 

Com os resultados extraídos do questionário, no âmbito do Grupo de 

Comunicações, pode-se constatar, pela experiência dos militares participantes, que 

algumas missões previstas não são realizadas ou mesmo são consideradas 

desnecessárias durante a condução de atividades de engenharia. Ao mesmo tempo, 

foram elencadas missões que não pertencem ao grupo. Com isso, sugere-se a 

atualização e adaptação das missões à realidade operacional das Companhias de 

Engenharia de Combate. 

Ainda, relativo ao efetivo do Grupo de Comunicações, foi evidenciada a 

necessidade de reforço de um militar de comunicações do ramo técnico de maior 

experiência, ou seja um 1º ou 2º Sargento. Com a adição desse militar ao grupo 

ocorreria a ampliação das capacidades da OM de engenharia de autossuficiência 

em suas necessidades de comunicações. 

Na segunda seção do questionário foram identificadas tarefas funcionais que 

podem contribuir para a ampliação do poder de combate de engenharia em 

coordenação com a sociedade civil. Nesse sentido, pode-se verificar que a 
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companhia de engenharia poderia participar dessa atividade prevista para a Função 

de Combate Comando e Controle realizando a identificação de potencialidades na 

sociedade civil e participando de atividades coordenadas entre órgãos civis. 

Contudo, através da pesquisa realizada e resultados obtidos, não foi possível 

estabelecer quem seria o responsável por estabelecer essas ligações na estrutura 

de funções previstas de uma Subunidade de Engenharia. 

Contudo, através da experiência de um militar que participou de uma missão 

da Organização das Nações Unidas (ONU), foi observado que a atividade funcional 

poderá ser estabelecida tanto através de uma célula voltada especificamente para a 

tarefa, em coordenação direta com o elemento de operações do Estado Maior da 

Subunidade, o S-3, ou, ainda, realizado pela Comunicação Social, S-5, o qual já faz 

parte da estrutura funcional do EM. De qualquer forma, de acordo com a experiência 

compartilhada, a atividade de coordenação deve ser realizada através de escalões 

mais altos, sendo de responsabilidade da engenharia somente a identificação das 

potencialidades no âmbito civil que poderão contribuir para o desenvolvimento das 

operações. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

A FUNÇÃO DE COMBATE COMANDO ECONTROLE NA TROPA 

VALORSUBUNIDADE DE ENGENHARIA DECOMBATE  

O presente questionário é parte integrante da pesquisa do Cap Eng JOSÉ RENATO 

DE SOUZA E SILVA JÚNIOR, atualmente cursando a Escola de Aperfeiçoamento 

de Oficiais (EsAO).Por ocasião da aprovação do EB70-MC-10.237 Engenharia nas 

Operações, o manual C 5-10 O Apoio de Engenharia no Escalão Brigada está 

passando por revisão de forma a atender as alterações doutrinárias ocorridas. 

Dessa forma, com a presente pesquisa, pretende-se buscar subsídios da 

experiências de militares acerca da integração da Função de Combate Comando e 

Controle às Subunidades de Engenharia de Combate orgânicas da Brigadas de 

Arma Base. A vossa opinião é muito importante para o aperfeiçoamento da doutrina 

de emprego da Arma de Engenharia. 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. Ainda, a pesquisa é principalmente voltada para 

militares que servem ou já serviram em OMs Companhia de Engenharia de 

Combate, porém a opinião de todos os militares é importante e poderá ampliar os 

resultados obtidos. Desde já, agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através do e-mail renatos1276@gmail.com. ENGENHARIA! 

 

1. Qual o Posto/ Graduação do senhor?  

( ) Coronel 
( ) Tenente-Coronel 
( ) Major 
( ) Capitão 
( ) 1º Tenente 
( ) 2º Tenente 
( ) Aspirante 
( ) Sub-Tenente 
( ) 1º Sargento 
( ) 2º Sargento 
( ) 3º Sargento 
 

2. Qual a Arma do senhor?  

( ) Engenharia 
( ) Comunicações 
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3. O senhor serve ou já serviu em alguma OM Companhia de Engenharia de 

Combate?  

( ) Sim 
( ) Não 
 

 

Seção 1 - O Gp Com/ Cia E Cmb 

 

4. Abaixo estão listadas diversas atribuições comuns às frações de comunicações 

orgânicas de diversas OMs do EB. Na opinião do senhor, quais das atribuições 

listadas competem ao grupo/seção de comunicações orgânico da Companhia de 

Engenharia de Combate?  

Marque todas que se aplicam. 

 

( ) Instalar e operar um centro de mensagens 
( ) Realizar as ligações, eficientes e confiáveis, à todas as frações orgânicas 
desdobradas no terreno 
( ) Realizar a instalação de Repetidoras na Z Aç da SU/Eng 
( ) Desenvolver as atividades de segurança das Comunicações 
( ) Realizar as medidas pertinentes de Guerra Eletrônica (GE) 
( ) Realizar a manutenção de 2º Escalão do material de comunicações orgânico 
( ) Instalar e operar o PC da Cia 
( ) Assessorar o comando em todos os assuntos de comunicações 
( ) Realizar a operação das redes-rádio da companhia e a integração da subunidade 
às redes do Esc Sp 
( ) Instalação de linhas telefônicas para os elementos subordinados 
( ) Realizar criptografia e decriptografia de mensagens 
( ) Em casos excepcionais, atuar como mensageiros 
( ) Outro: 
 

5. A tabela abaixo ilustra o efetivo previsto para o Grupo de Comunicações orgânico 

da Companhia de Engenharia de Combate, podendo o mesmo variar para menos 

dependendo da natureza da Companhia. Coerente com as missões elencadas no 

item anterior, na opinião do senhor, qual o efetivo ideal para o presente grupo? (Para 

as escolhas, será considerado o mais antigo como comandante da fração)  
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  Nenhum 1 (um) 2 (dois) a 3 
(três) 

4 (quatro) 
ou mais 
 

1 Ten Eng  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

2 1º ou 2º Sgt 
Com 

( ) ( ) ( ) ( ) 

3 3º Sgt Com  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

4 Cb/ Sd 
Auxiliares 

( ) ( ) ( ) ( ) 

 

6. Use o espaço caso o senhor queira discorrer sobre a resposta do item anterior. 

 

 

Seção 2 - Tarefas Funcionais C² 

 

7. A imagem indica a lista de tarefas funcionais atinentes a F Cmb C², de acordo 

com o EB70-MC-10.341 Lista de Tarefas Funcionais. Dentro da atividade "Participar 

da Integração de Esforços entre Civis e Militares", quais tarefas previstas o senhor 

considera mais afetas a Arma de Engenharia em Operações?  

 

Marque todas que se aplicam. 

( ) Proporcionar uma interface ou ligação com organizações civis: consiste no 
estreitamento dos laços com instituições, organizações e comunidades, com o 



54 
 

objetivo de minimizar a probabilidade e os efeitos de possíveis interferências civis, 
nas operações militares. 
( ) Identificar as possibilidades de aproveitamento dos recursos locais: consiste na 
busca de recursos locais, de trabalho civil, de instalações e outras formas de apoio 
que possam beneficiaras forças militares a cumprir suas missões. Engloba também 
os recursos que possam auxiliar na coordenação e administração de acordos de 
apoio com nações anfitriãs. 
( ) Buscar o emprego coordenado com agências e outros órgãos do governo: 
consiste em realizar um trabalho em conjunto, coordenando esforços de maneira 
harmônica e integrada, comas agências e outros órgãos do governo, normalmente 
realizado pelo estabelecimento de um Centro de Coordenação de Operações 
(CCOp). 
( ) Planejar e conduzir ações de assuntos civis e ações cívico-militares: consiste em 
apoiar a intenção do comandante, executando medidas que incluem o planejamento 
e coordenação das operações de assuntos civis por meio de metas e objetivos 
delineados na estratégia de apoio para operações cívico-militares. 
 

8. De acordo com a resposta do item anterior, qual grupo/ função da Companhia de 

Engenharia de Combate o senhor considera mais apto a desenvolver a(s) tarefa(s) 

funcional(is) em operações? 

( ) Comandante  
( ) S-2  
( ) S-5 (Comunicação Social)  
( ) Gp Comunicações  
( ) Gp Cmdo  
( ) Outro:  
 

9. Use o espaço caso o senhor queira discorrer sobre o assunto.  

 

 

Fim do Questionário 
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APÊNDICE B – Capítulo do Manual UNIDADES E SUBUNIDADES DE 
ENGENHARIA DE COMBATE 

CAPÍTULO XII 
COMANDO E CONTROLE 

 
12.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
12.1.1 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. 

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

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

 
12.2 COMANDO E CONTROLE 

12.2.1 O comando tem por objetivo a tomada de decisão. Logo, os resultados 

obtidos sobre o inimigo são os melhores indicadores da eficácia do comando, que se 

materializa pelo funcionamento eficiente de uma cadeia de comando. 

12.2.2 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, 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.  

12.2.3 No BE Cmb, o principal elemento responsável por prover os meios essenciais 

à Função de Combate Comando e controle nas Op é o Pel Comunicações, orgânico 

da CCAp. 

12.2.4 Na Cia E Cmb orgânica de Bda, o elemento responsável é o Gp 

Comunicações, orgânico do Pel Ap. 

12.2.5 Ainda, pela importância do C² na condução das Op Eng, diversos elementos 

da cadeia de Cmdo das frações de Eng são responsáveis por elementos essenciais 

para essa F Cmb. 

 

12.3 RESPONSABILIDADES FUNCIONAIS 

12.3.1.1 As atribuições específicas dos membros do Estado - Maior, bem como suas 

responsabilidades funcionais já foram tratadas no Capítulo Nr  II, entretanto 
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falaremos neste capítulo especificamente sobre as responsabilidades funcionais do 

Oficial de Comunicações (O Com) tanto do Batalhão de Engenharia de Combate 

quanto das Companhias de Engenharia de Combate. 

12.3.1 OFICIAL DE COMUNICAÇÕES (O Com) 

12.3.1.1 O O Com coordena e exerce a supervisão técnica da instrução e das 

atividades de todo o pessoal de comunicações da OM. Mantém-se informado sobre 

as atividades planejadas e em curso. Sob a supervisão do S3, prepara planos e faz 

propostas para o emprego dos meios de comunicações. 

12.3.1.2 Participa do planejamento das operações, assessorando o comandante do 

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

12.3.1.3 Principais atribuições do O Com 

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

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

(3) 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. 

(4) Apresentar proposta da redação do parágrafo 5 da ordem ou plano de 

operações. 

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

manutenção do material de comunicações e eletrônica. 

(6) Supervisionar a instalação, a operação, a exploração e a manutenção do 

equipamento de comunicações da unidade. 

(7) 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/SU, S2 e S3 informados sobre tal atividade. 

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

 

12.4 O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONDUÇÃO DAS OPERAÇÕES 

12.4.1 EXAME DE SITUAÇÃO DO COMANDANTE DE ENGENHARIA 

12.4.1.1 O exame de situação realizado por um comandante de Engenharia é 

dividido em duas fases, conforme descrito a seguir. 

12.4.2 EXAME DE SITUAÇÃO DE 1ª FASE 

12.4.2.1 Como assessor de Engenharia do escalão apoiado, o comandante de 

Engenharia participa do exame de situação do comandante tático, levantando as 
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considerações do apoio de Engenharia que possam cooperar com o planejamento 

das operações. 

12.4.2.2 Nesta fase o Cmt Eng procura estabelecer as influências de ordem tática 

que os diversos fatores da decisão, sob o ponto de vista da Engenharia, acarretam à 

manobra. 

12.4.2.3 Em função dos prazos disponíveis, esse exame pode ser mais um processo 

de elaboração mental do que um trabalho escrito. 

12.4.2.4 O Cmt Eng e seu EM preparam o exame de situação de 1ª fase, visando a: 

a) apresentar o estudo do terreno, sob o ponto de vista técnico-tático, e as suas 

possíveis influências sobre as operações das tropas amigas e inimigas; 

b) estabelecer os aspectos em que o apoio de Engenharia ou a técnica possam 

influir, seja facilitando, seja causando restrições, no cumprimento da missão do 

escalão apoiado; e 

c) definir, sob o ponto de vista da Engenharia, as restrições que as diferentes linhas 

de ação do elemento apoiado apresentam, concluindo pelas mais favoráveis ao 

cumprimento da missão. 

12.4.3 EXAME DE SITUAÇÃO DE 2ª FASE 

12.4.3.1 O exame de situação de 2ª fase (após a decisão do comandante tático) 

determina qual a melhor linha de ação de Engenharia para apoiar a manobra 

planejada e como solucionar os problemas específicos impostos ao apoio de 

Engenharia, particularmente os trabalhos de natureza técnica. 

12.4.3.2 Nesta fase, o oficial de Engenharia atua como comandante da Engenharia e 

levanta soluções para os problemas de apoio ou de trabalhos de natureza técnica. 

12.4.3.3 Nesse caso, a forma do exame de situação pode sofrer uma adaptação, de 

modo a detalhar as informações específicas de Engenharia e atender melhor a 

essas finalidades. 

12.4.4 O exame de situação de Engenharia é um processo contínuo e 

constantemente atualizado. 

12.4.5 Embora apresentado em duas fases, o exame de situação de Engenharia faz 

parte de um mesmo processo de análise de fatores que, em grande parte, são 

comuns. 

12.4.6 Assim, quando for o caso, um estudo de situação pode fazer referência a 

outro anteriormente realizado, particularmente quando da elaboração de 

documentos escritos. 
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12.4.7 Os Anexos A e B apresentam dois quadros esquemáticos e comparativos do 

exame de situação do Cmt Tático com o do Cmt de Eng e o PITCIC, além das 

tarefas a serem realizadas durante o exame de situação do Cmt Eng. 

 

12.5 POSTO DE COMANDO 

12.5.1 GENERALIDADES 

12.5.1.1 Na estruturação do sistema de comando e controle de uma OM é 

designado POSTO DE COMANDO (PC) a instalação que reúne pessoal e material 

destinado às atividades de planejamento e condução das operações táticas e 

logísticas. A direção e o controle das operações são, em princípio, exercidos por 

meio do seu PC. 

12.5.1.2 A instalação do PC é alvo compensador para o inimigo, visando a obtenção 

da vitória através da diminuição da capacidade de comando e controle (C2). 

12.5.2 LOCALIZAÇÃO 

12.5.2.1 O PC é localizado de forma a facilitar as ligações do comando, com os seus 

elementos subordinados, com a tropa apoiada, com a área de apoio logístico e com 

outros elementos de Eng. A sua localização na zona de combate pode ser 

designada pelo Esc Sp ou selecionada pelo próprio comando da U/SU Eng, desde 

que aprovado pelo Esc Sp. O PC se desdobra no terreno em locais previamente 

escolhidos e, se possível, reconhecidos, condicionado a diversos fatores: 

1) facilidade para instalação: 

a) aproveitamento de instalações existentes; 

b) área para estacionamento e trânsito de Vtr (Circulação interna);e 

c) possibilitar, se necessário, o pouso de helicópteros e aeronaves. 

2) facilidade para as 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. 

3) segurança: 
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a) área de boa dispersão; 

b) terreno favorável à defesa; 

c) abrigo (proteção de massa cobridora, desenfiado, instalações subterrâneas, 

camufladas naturalmente e cobertas); 

d) afastamento de pontos notáveis do terreno /ou alvos de interesse para o inimigo; 

e) apoio mútuo de elementos da arma-base; 

f) 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; e 

g) afastamento de flancos expostos e de caminhos favoráveis à infiltração do 

inimigo. 

4) situação tática: 

a) Orientar na direção do esforço principal ou frente mais importante, ou ainda, 

conforme o dispositivo de desdobramento planejado pelo Gpt E ou ECEx. 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; e 

c) Ter proximidade e acessibilidade a postos de observação do escalão considerado. 

5) Terreno: 

a) Ter facilidade de acesso; 

b) Estar apoiado em rede de estradas que permitam os deslocamentos rápidos e 

mudanças de PC; e 

c) Favorecer a adoção de medidas de controle do pessoal e material. 

12.5.2.2 O S3 propõe a localização geral do PC após consultar o oficial de 

comunicações (que sugere a localização geral sob o ponto de vista das 

comunicações) e o S1(que sugere a possível localização sob o ponto de vista das 

necessidades de distribuição interna de locais). Uma vez aprovada a proposta pelo 

comandante, o S1, juntamente com o O Com, escolhe o local exato do PC. 

12.5.2.3 O oficial médico da unidade faz considerações sobre as condições 

sanitárias do local. 

12.5.3 ORGANIZAÇÃO 

12.5.3.1 O PC pode ser organizado em um ou dois escalões. A organização em dois 

escalões é utilizada quando são previstos movimentos frequentes. Normalmente, ao 
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segundo escalão são atribuídos os encargos logísticos do comando. O segundo 

escalão do PC é conhecido como Área de Trens. 

12.5.3.2 O PC organizado em dois escalões pode apresentar a seguinte 

constituição: 

PC 

Área de Trens 

BE Cmb Cia Eng Cmb 

Cmt 
Scmt 
S1 
S2 
S3 

O Com 
O Sau 

S4 
Cmt Cia C Ap 
Cmt Cia E Pnt 

S4 
Cmt Pel Eq Ass 

SCmt Pel Ap 

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

12.5.3.3 Durante as operações táticas, o comandante pode estabelecer um posto de 

comando tático (PCT) que é uma subdivisão temporária do PC principal, para poder 

operar o mais à frente e proporcionar-lhe rapidez de deslocamento em toda a Z Aç. 

Essa mobilidade propicia ao Cmt agilidade e aumenta sua flexibilidade para 

comandar e controlar. Essa instalação não tem organização fixa, inclui normalmente 

o S2, o S3, o O Com e as Vtr e meios de comunicações necessários ao comando. 

12.5.3.4 O O Com do BE Cmb, normalmente, é o Cmt Pel Cmdo/Cia C Ap, enquanto 

o O Com e da Cia, normalmente, é o comandante do Pel Ap 

12.5.4 INSTALAÇÃO E SEGURANÇA DO PC 

12.5.4.1 As instalações fixas do PC devem ocupar uma área que permita a 

segurança, a necessária dispersão, as comunicações, o disfarce, o acesso à área de 

PC e a circulação interna. Esta área, normalmente, é da ordem de 1 Km quadrado. 

12.5.4.2 A Cia C Ap tem a missão de prover os meios para a instalação e 



61 
 

funcionamento do PC, no BE Cmb, enquanto na Cia E Cmb a Sec Cmdo recebe 

essa missão. 

12.5.4.3 De um modo geral o PC deve possuir as seguintes características: 

(1) local para Cmt e EM; 

(2) instalações de comunicações; 

(3) estacionamento da Sec Cmdo; e 

(4) estacionamento das Vtr. 

12.5.4.4 A segurança aproximada do PC é proporcionada pelo pessoal da Cia C Ap/ 

Sec Cmdo, que deve ser coordenada e planejada pelo S3. 

12.5.4.5 O pessoal disponível e estacionado nas imediações do PC deve ser 

empregado para estabelecer um sistema de alarme adequado e as medidas ativas e 

passivas de defesa. 

12.5.5 OPERAÇÃO DO PC 

12.5.5.1 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. Todas as mensagens que chegam, rotineiramente, são 

endereçadas ao Cmt, mas raramente lhe são entregues diretamente. É dever de 

cada membro do EM tomar as providências decorrentes das mensagens recebidas 

e, quando necessário, informar seu conteúdo ao comandante, sem demora. 

12.5.5.2 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. 

12.5.6 DESLOCAMENTO DO PC 

12.5.6.1 Cada deslocamento do PC implica em declínio temporário da facilidade de 

conduzir as operações e os deslocamentos frequentes resultam em prejuízo da 

eficiência das mesmas. Assim, o Cmt deve pesar cuidadosamente as vantagens e 

desvantagens antes de decidir o deslocamento do seu PC. 

12.5.6.2 São indícios para a mudança de PC: 

(1) queda acentuada das comunicações; 

(2) contatos pessoais difíceis e demorados; 

(3) saídas constantes do grupo de comando; 

(4) problemas de segurança; 
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(5) efeito psicológico sobre a tropa; 

(6) necessidade de mudança dos limites de retaguarda do Esc Sp;e 

(7) mudança da situação tática ou do dispositivo de desdobramento planejado pelo 

Gpt E. 

12.5.6.3 Oportunidade para mudança do PC: 

(1) condição de segurança; 

(2) redução do tráfego de mensagens e 

(3) rearticulação do dispositivo. 

12.5.6.4 O PC desloca-se, normalmente, em dois escalões, a fim de 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 

SCmt. Quando o primeiro Esc estiver pronto para operar (sistema de comunicações 

estabelecido), o SCmt é informado e o novo PC abre com o fechamento simultâneo 

do segundo escalão e, então, este reúne-se ao primeiro. Se for o caso, deve-se 

deixar um guia no local antigo, por um determinado tempo, para se informar sobre a 

localização do novo PC. Os comandantes superiores, subordinados e as unidades 

apoiadas devem ser informados do local exato e da possível hora de abertura do 

novo PC. 

12.5.6.5 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. 

12.5.7 PC ALTERNATIVO 

12.5.7.1 No planejamento das Op o EM deverá prever os possíveis locais 

alternativos para localização do PC. Isto se prende ao fato do PC ser um alvo 

compensador e em caso de um ataque, com sucesso, por parte do inimigo, as 

operações não sejam comprometidas. 

12.5.7.2 Normalmente, o posto de comando alternativo (PCA) é selecionado em 

função da localização dos Pel orgânicos da 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 se informar aos comandantes 

superiores, subordinados e as unidades apoiadas, o local exato e da possível hora 

de abertura do PCA. 
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12.6 LIGAÇÕES E COMUNICAÇÕES 

12.6.1 GENERALIDADES 

12.6.1.1 Na companhia de engenharia de combate é estabelecido um sistema de 

comunicações de comando. Este sistema é constituído para ligar o comando a seus 

subordinados, em ligação direta, entre os respectivos postos de comando. 

12.6.2 LIGAÇÕES 

12.6.2.1 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.  

12.6.2.2 Ligações necessárias. 

12.6.2.2.1 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 mesma missão. Nas operações militares, a efetivação das ligações 

necessárias é obtida por intermédio do emprego dos meios de ligação. 

 

12.6.2.2.2 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. 

12.6.2.3 Responsabilidade pelas Ligações 

12.6.2.3.1 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. Para cada situação, existe um responsável 



64 
 

pelas ligações necessárias, o qual deverá estabelecê-las e fornecer, quando 

necessário, equipamentos de comunicações aos outros elementos envolvidos. 

12.6.2.3.2 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. 

12.6.2.3.3 A Figura Nr 12.6.2.3.6 exemplifica os princípios descritos anteriormente, 

deixando claro quem são os responsáveis por estabelecer as devidas ligações, 

indicando-os pela base da seta. 

12.6.2.3.4 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. 

12.6.2.3.5 Caso ocorra a interrupção nos meios que estabelecem uma determinada 

ligação, os usuários e os responsáveis técnicos deverão desencadear, as 

providências para o restabelecimento das comunicações independentemente se ele 

é ou não o responsável por essa ligação. 

 

12.6.2.3.7 Na representação das ligações necessárias da Figura Nr 12.6.2.3.6, 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 

Figura 12.6.2.3.6 - Responsabilidades pelas Ligações 
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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 

12.6.3 SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES 

12.6.3.1 CENTRO DE MENSAGENS 

12.6.3.2 É a instalação que reúne os diferentes meios de comunicações existentes 

na Cia, incumbidos da recepção, transmissão, criptografia, decriptografia e controle 

das mensagens. 

12.6.3.3 O chefe da turma de comunicações é responsável pela instalação e 

funcionamento do centro de mensagens (C Msg). 

12.6.3.4 O sistema de comunicações do BE Cmb está limitado aos seus meios 

disponíveis e ao seu pessoal, sendo comum valer-se dos meios de comunicações 

instalados pela Bda, DE ou C/Ex para estabelecer o contato com seus integrantes, 

principalmente quando seus trabalhos são descentralizados. 

12.6.3.5 No BE Cmb, os sistemas de comunicações por fio e pelo rádio são básicos. 

12.6.3.6 Na Cia, pela sua menor disponibilidade de meios, é instalado um sistema 

de comunicações de comando, apoiado nos sistemas de comunicações de área 

instalados pelo escalão superior. 

12.6.3.7 O seu sistema de comunicações está limitado aos seus meios disponíveis e 

ao seu pessoal, sendo comum à Cia valer-se dos meios de comunicações instalados 

pela Bda ou dos seus integrantes para com eles estabelecer contato, principalmente 

quando seus Pel E Cmb estão em apoio as peças de manobra. 

12.6.4 SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES RÁDIO 

12.6.4.1 O equipamento rádio, orgânico das U/SU Eng, permite: 

(1) estabelecer as redes internas necessárias à coordenação e controle de suas 

frações; 

(2) a integração da companhia às redes-rádio da brigada; 

(3) a ligação entre os elementos de engenharia e os elementos apoiados; e 

(4) a ligação do canal técnico de engenharia. 

12.6.4.2 Quando os elementos das U/SU Eng estiverem desdobrados fora do 

alcance dos conjuntos-rádio de que dispõe, a ligação com a companhia será feita 

através do sistema de comunicações do elemento apoiado e/ou do sistema de 

comunicações da brigada. 

12.6.4.3. As U/SU Eng participam das seguintes redes-rádio externas: 
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(1) Rede do comandante da arma base (Esc Apoiado) - Esta rede proporciona ao 

Cmt do Esc Apoiado ligações diretas, em fonia, com os comandantes subordinados. 

Ela permite estabelecer contato com assinantes da rede telefônica por intermédio 

dos postos de integração rádio-fio (PIRF). A iniciativa para o uso desta rede é 

restrita ao Cmt da Bda; os demais postos, em princípio, permanecem na escuta, 

respondendo apenas quando chamados. 

(2) Rede de operações da arma base (Esc Apoiado) - Esta rede se destina a atender 

às necessidades de operações e de inteligência do comando da brigada. 

(3) Rede logística do Esc Apoiado - Destina-se a atender o tráfego de mensagens 

logísticas. 

(4) Rede de alarme da DE (ou da Bda, quando subordinada ao CEx) - Esta rede é 

utilizada para irradiar alertas. Os elementos subordinados (da DE ou da Bda) 

integram a rede com receptores porque somente permanecem na escuta. 

(5) Rede de Finalidades Gerais do Gpt E ou da ECEx - Por esta rede fluem as 

mensagens de natureza técnica ou de qualquer outra ordem, estabelecendo-se o 

apoio em profundidade da Eng. 

12.6.4.4 As U/SU Eng estabelecem, em princípio, as seguintes redes-rádio internas. 

(1) Rede de operações da U/SU - Esta rede permite ao comando da companhia 

exercer o controle e a coordenação dos elementos subordinados. Por esta rede 

fluem as mensagens no âmbito da companhia. Participam desta rede os postos-

rádio: 

(a) do Cmt; 

(b) do PC; 

(c) dos Cmt das frações diretamente subordinadas; e 

(d) demais integrantes designados. 

(2) Rede de reconhecimento da U/SU - Esta rede permite a transmissão dos 

informes obtidos pelo reconhecimento de engenharia. Será estabelecida todas as 

vezes em que for empregado pessoal de reconhecimento, sob controle do S/2. 

(3) Na U Eng, Rede Logística - Esta rede é estabelecida com a finalidade de aliviar o 

grande tráfego de mensagens que circulam no âmbito do BE Cmb. Por esta rede 

fluem as mensagens de natureza logísticas ou de qualquer outra ordem. Podem 

participar desta rede os postos-rádio do PC do Btl, PC SU e área de trens (AT). 

(4) As redes citadas são chamadas de redes típicas e são estabelecidas, 

normalmente, em qualquer tipo de operação. Outras redes podem ser estabelecidas, 
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dependendo do tipo de operação, e consonante à disponibilidade de meios, são as 

chamadas redes especiais. 

12.6.5 SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES FÍSICO 

12.6.5.1 O material fio que as U/SU Eng dispõem é limitado e é empregado, 

principalmente, para ligar as frações diretamente subordinadas ao Cmdo. Quando 

necessário e dentro das possibilidades, os canteiros de trabalho devem ser 

atendidos pelo sistema fio. 

12.6.5.2 As comunicações com fio poderão, também, ser utilizadas para o controle 

do trânsito através de campos de minas e barreiras. 

12.6.5.3 As U/SU Eng poderão utilizar-se do sistema fio do Esc Apoiado, a fim de 

ligar-se com as unidades apoiadas e com suas frações. 

12.6.6 SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES POR MENSAGEIROS 

12.6.6.1 As U/SU Eng não possuem pessoal para estabelecer o seu sistema de 

mensageiros de escala, podendo, no entanto, utilizar o seu pessoal como 

mensageiros especiais e locais. 

12.6.6.2 Utilizará, assim, o sistema de mensageiros de escala estabelecido pelo Esc 

Sup, através do qual receberá e transmitirá mensagens. 

12.6.7 SISTEMA DE COMUNICAÇÕES COMPLEMENTARES 

12.6.7.1 Os princípios de emprego dos meios visuais e acústicos aplicam-se no caso 

das U/SU Eng. Constituem meios suplementares de comunicações, principalmente 

nas Op de transposição de curso de água. 

12.6.7.2 Os sinais acústicos podem ser empregados particularmente nas frações. 

Esses sinais são transmitidos por apitos, cornetas, sistemas de alto-falantes, 

buzinas e outros artifícios que produzam ruídos. 

 

12.7 SINCRONIZAÇÃO 

12.7.1 GENERALIDADES 

12.7.1.1 Sincronização é o arranjo das atividades de todos os sistemas operacionais 

no tempo, no espaço e na finalidade, visando obter poder de combate “ vencedor”. 

Implica na judiciosa exploração do fator da decisão “ tempo”. 

12.7.1.2 O objetivo é usar cada meio disponível onde, quando e da maneira que 

possa melhor contribuir para obter a superioridade no local e momento decisivos. 

Inclui o efeito de emassar o poder de combate no ponto decisivo, embora não se 

limite a ele. 
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12.7.1.3 A sincronização, usualmente, requer estreita coordenação entre vários 

elementos e atividades que participam de uma operação. Contudo, por si só, essa 

coordenação não é garantia de sincronização, a não ser que o comandante primeiro 

visualize os efeitos desejados e qual a sequência de atividades que os produzirá. 

12.7.1.4 O estado-maior e demais comandantes subordinados precisam conhecer a 

intenção do comandante tático, pois são os que fazem uma grande parte do plano 

de sincronização acontecer. A sincronização deve estar sempre na mente dos 

comandantes de qualquer escalão e, a partir daí, no planejamento e coordenação 

das atividades. Ensaios são a chave para o êxito de operações sincronizadas. 

12.7.1.5 A sincronização exige: 

(1) o perfeito conhecimento dos efeitos produzidos pelos diversos meios de 

combate; 

(2) o conhecimento da relação entre as possibilidades do inimigo e das forças 

amigas; 

(3) o domínio perfeito das relações entre o tempo e o espaço; e 

(4) a clara unidade de propósitos. 

12.7.1.6 Ela acontece a partir da concepção da operação pelo comandante e seu 

estado-maior, quando estes planejam que ações a realizar e como estas ações 

devem ocorrer no tempo e no espaço, para atingir seu objetivo. Visa fazer com que 

os efeitos da ação de diversas forças se façam sentir de maneira total no momento e 

no local desejados. 

12.7.1.7 O Batalhão sincroniza suas operações: 

(1) assegurando-se que seus meios de inteligência de combate estão ajustados às 

necessidades de seu comandante e que responderão há tempo de influenciarem 

nas decisões e na operação; 

(2) determinando qual será o esforço principal e carreando os meios necessários 

para este elemento; 

(3) coordenando com a manobra com os outros meios de apoio ao combate e apoio 

logístico disponíveis; 

(4) utilizando a estimativa logística para assegurar-se que os meios necessários 

estarão disponíveis e alocados; 

(7) permitindo uma execução descentralizada das operações; 

(8) utilizando as ferramentas da sincronização; e 

(9) Conduzindo ensaios de sincronização. 
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12.7.2 FERRAMENTAS DA SINCRONIZAÇÃO 

12.7.2.1 Matriz de sincronização 

(1) É um documento empregado pelo estado-maior na visualização e ensaio de 

todas as ações a serem realizadas antes, durante e após as Op. Este documento 

não é padronizado, podendo ser adaptado ao sistema de trabalho do estado-maior 

ou da operação a ser conduzida. 

(3) Em princípio, constitui-se numa planilha de dupla entrada onde, na coluna 

vertical são lançados a situação do inimigo, todos os elementos operacionais e 

outros dados essenciais à operação (Sit Meio Eng, Formas Ap/ Sit Cmdo...) e, na 

coluna horizontal, são lançados o tempo ou o faseamento da operação. É feita uma 

interação destas duas colunas, reagindo-se cada elemento com o inimigo dentro do 

faseamento da operação/tempo, considerando-se a interferência do terreno, das 

condições climáticas, e de outros dados que poderão influir no cumprimento da 

missão. 

12.7.2.2 Planilhas de acompanhamento do combate - É um documento de trabalho 

empregado pelas seções de estado-maior e elementos de manobra, demais apoios 

ao combate e logísticos. Nestas planilhas são sintetizadas as ações, atividades e 

atuações de cada sistema de combate, visando a facilitar o acompanhamento das 

ações e a realização do estudo de situação continuado e planejamentos dele 

decorrentes. 

12.7.2.2.1 O emprego destas planilhas permite maior rapidez na introdução de 

correções no planejamento inicial, que se fizerem necessárias durante o combate. 

12.7.3 PROCESSO DE SINCRONIZAÇÃO 

12.7.3.1 A sincronização possui três fases distintas: 

(1) a sincronização realizada durante o planejamento da operação; 

(2) a sincronização do ensaio da operação; e 

(3) a sincronização durante o combate. 

12.7.3.2 A sincronização com a manobra, com os apoios ao combate e apoio 

logístico realizada durante a fase de planejamento inicia-se na análise das linhas de 

ação opostas (jogo da guerra), onde são elaboradas matrizes de sincronização para 

cada linha de ação levantada. Nessa fase são planejadas as ações a realizar e 

como estas ações irão ocorrer. Da mesma forma, podem ser elaboradas matrizes 

específicas para sincronizar as ações de determinados eventos críticos levantados 

(Trab Eng prioritários, Ap Eng Elm Emp 1º Esc...). 
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12.7.3.3 O Ensaio é a fase essencial ao processo de sincronização. Neste evento, 

devem participar todos os elementos envolvidos nas operações a fim de que todos 

exponham seus planejamentos com a finalidade de resolver eventuais problemas e 

coordenar interações entre os elementos. 

12.7.3.4 É importante que o Cmt Eng designe militares de seu EM para que 

participem dos ensaios junto ao elemento apoiado, de forma a coordenar o emprego 

de engenharia tanto com o elemento apoiado como internamente à fração de Eng. 

 


