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RESUMO 

O presente estudo trata do emprego da Companhia de Engenharia Mecanizada na 

execução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Foi observado por meio da 

pesquisa que cada ambiente operacional possui características diferentes, gerando por 

consequência, necessidades variadas. A composição de meios da Companhia de 

Engenharia Mecanizada é organizada em estruturas modulares de acordo com as 

necessidades que a ação exige sem contudo ferir a doutrina, conservando o Pelotão de 

Engenharia de Combate como fração mínima de emprego de tropa de Engenharia. Dessa 

forma, de acordo com as missões desenvolvidas pela tropa nas Operações Arcanjo, São 

Francisco e Furacão a Companhia de Engenharia Mecanizada foi organizada em: 1(um) 

Pelotão de Comando, 4(quatro) Pelotões de Engenharia de Combate Mecanizado, 1(um) 

Pelotão de Serviços Gerais e 1(um) Pelotão de Engenharia e Apoio. 

Neste contexto, a pesquisa também sugeriu uma matriz de execução apontando os 

principais materiais, equipamentos e viaturas a serem conduzidos pela Companhia de 

Engenharia Mecanizada quando empregada em Operações de Garantia da Lei e da Ordem. 

 

Palavras Chave: Companhia de Engenharia Mecanizada.Trabalhos de engenharia. 

Modularidade. Matriz de execução. 

 
RESUMÉN 

El estudio se ocupa del empleo de la companhía de ingeniería mecanizada, en la 

ejecución de las operaciones de aseguramiento de la ley y del orden. Fue observado 

por médio de la investigación ,que cada ambiente tiene características variadas. La 

composición de los médios de la companhía de ingeniería mecanizada se organiza 

en estructuras modulares de acuerdo con las necesidades que la acción requiere sin 

lesionar la doctrina, al conservar el pelotón de ingeniería de combate como una 

mínima fracción de empleo de ingeniería. De esta manera, de acuerdo con las 

misiones desarrolladas por las tropas em las operaciones Arcanjo, São Francisco e 

Furacão, la compahía de ingeniería mecanizada se organizo en: 1(un) pelotón de 



mando,4 (cuatro) pelotones mecanizados de ingeniería de combate, 1(un) pelotón 

de serviços generales y 1(un) pelotón de ingeniería y apoyo. 

En este contexto, la investigación también sugirió uma matriz de ejecución 

señalando los principales materiales, equipos y vehículos que debe tener la 

companhía de ingeniería mecanizada cuando se emplee em las operaciones de 

aseguramiento de la ley y del orden. 

Palabras Clave: Trabajo de ingeniería. Modularidad. Matriz de ejecución. 

_____________________________ 

* Capitão da Arma de Engenharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 2008. Especializado em Manutenção em Equipamentos de Engenharia em 2010. 

** Major da Arma de Engenharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN) em 2004. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O cenário político mundial repleto de incertezas trouxe consigo a Nova Era 

do Conhecimento e consecutivamente a necessidade de transformação da Força 

Terrestre adequando-se as mudanças da sociedade e da evolução tecnológica. 

 As mudanças ocorridas na sociedade e na tecnologia promoveram uma 

evolução dos conflitos. Consequência desse fato, a Força Terrestre verificou a 

necessidade de revisão e atualização de sua Doutrina procedendo através da 

revisão dos manuais em uso e também produção conhecimento a partir da análise 

de doutrina de Nações Amigas frequentemente envolvidas em conflitos armados e 

sua posterior adequação à realidade nacional. A solução encontrada para atingir 

este objetivo foi capacitar os efetivos, através da realização de cursos no exterior. 

Ao término desses cursos, os militares concludentes retornam com o intuito de 

multiplicar e difundir o conhecimento adquirido no exterior, através do emprego das 

boas práticas e lições aprendidas promovendo modificações na Doutrina Militar 

Terrestre. 

Doutrina Militar Terrestre é o conjunto de valores, fundamentos, conceitos, 

concepções, táticas, técnicas normas e procedimentos da F Ter, estabelecido 

com a finalidade de orientar a Força no preparo dos seus meios, 

considerando o modo de emprego mais provável em operações terrestres e 

conjuntas. (Brasil, 2014). 

 

 As Operações Terrestres Conjuntas passaram a ser o princípio básico de 

emprego das Forças Armadas, tendo como consequência imediata a necessidade 

de se conhecer as capacidades das Forças Componentes, Aérea e Naval.  

As operações conjuntas geraram a necessidade de planejamento  

coordenado e centralizado baseado no conhecimento das capacidades militares dos 

atores envolvidos no processo. 

Capacidade é a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para 

que possa cumprir determinada missão ou tarefa. É obtida a partir de um 

conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: 

Doutrina, Organização, Adestramento, Material, Educação, Pessoal e 

Infraestutura que formam o acrônimo DOAMEPI.(Brasil, 2014). 

O Exército hoje classifica seus meios de combate em: elementos de combate, 

elementos de apoio ao combate e elementos de apoio logístico dotados de 

característica como: flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e 

sustentabilidade. 
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Tais características permitem que as organizações operativas (Força Tarefa 

Componente, Grande Comando e Grande Unidade) se organizem da melhor 

maneira possível para o cumprimento da missão atuando de maneira decisiva nas 

Operações de Amplo Espectro. 

Operações de Amplo Espectro são o Conceito Operativo do Exército, que 

interpreta a atuação dos elementos da F Ter para obter e manter resultados 

decisivos nas operações, mediante a combinação de Operações Ofensivas, 

Defensivas, de Pacificação e de Apoio a Órgãos Governamentais, simultânea 

ou sucessivamente, prevenindo ameaças, gerenciando crises e solucionando 

conflitos armados, em situações de Guerra e de Não Guerra. (Brasil, 2014). 

 Outro aspecto que merece referência foi a modificação implementada no 

planejamento das operações da Força Terrestre, através da substituição dos 

sistemas operacionais pelas Funções de Combate. 

O raciocínio baseado nas Funções de Combate possibilita decompor a 

solução de cada problema militar em uma série de tarefas a serem 

cumpridas. Durante a fase de planejamento das operações, os comandantes 

e seus estados- maiores identificam todas as tarefas a cumprir selecionam as 

capacidades mais adequadas para que cada tarefa seja cumprida com 

eficácia, e iniciam o detalhamento de como cumprir a missão recebida. 

Quanto maior a precisão no levantamento das atividades e tarefas a executar 

e na seleção das capacidades a empregar, maiores serão as chances de 

sucesso nas operações (PADECEME, v.8, n17, p.28). 

Nesse contexto foi aprovada através da Portaria Nº 038-EME-RES a criação 

em caráter experimental a Base Doutrinária da Infantaria Mecanizada, 

representando mais uma etapa (DOUTRINA) do processo de adequação da Força 

Terrestre à Era do Conhecimento. Tal ação encontra-se perfeitamente integrada 

com demais projetos estratégicos do Exército dentre os quais se faz referência a 

criação da viatura blindada média sobre rodas Guarani (Etapa Material), plataforma 

blindada de transporte de tropas de natureza mecanizada. 

A 15ª Brigada de Infantaria Motorizada foi a responsável por dar início ao 

projeto piloto de desenvolvimento e aplicação da nova doutrina da Infantaria 

Mecanizada, a partir da Portaria nº 041-EME-RES, de 9 de junho de 2010, assim 

como todas suas organizações militares, dentre as quais está inserida a 15ª Cia E 

Combate Mecanizada, responsável por executar o apoio de engenharia à Grande 

Unidade acima mencionada. Desta feita é importante estudar os trabalhos de 

engenharia possíveis de serem realizados pela Engenharia orgânica da Brigada 
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Mecanizada. Este estudo terá como consequência imediata, o aumento da 

percepção do Comandante Tático acerca de quais trabalhos de Engenharia realiza 

com maior frequência, mediante as operações onde é empregado, possibilitando o 

uso mais eficiente de todas as capacidades que esta peça de manobra pode 

oferecer. 

 

1.1 PROBLEMA 

A Portaria Nº 038-EME-RES e a Nota de Coordenação Doutrinária N° 

02/2016, de 31 de maio de 2016, estabelecem que o apoio de engenharia à uma 

Brigada de Infantaria Mecanizada devem ser realizados por um Batalhão de 

Engenharia de Combate Mecanizado contrariando o que prevê a doutrina de 

emprego em vigor, onde tal apoio é prestado por uma Companhia de Engenharia de 

Combate. As missões, o ambiente operacional o qual se está inserido e a natureza 

dos trabalhos são argumentos que nos levam a compreender esta adequação da 

doutrina, assim como fora executado nas Brigadas Blindadas. 

Na última década observamos que frequentemente o Poder Executivo tem 

se utilizado do amparo constitucional para o emprego das Forças Armadas na 

garantia da lei e da ordem. Verificamos o emprego de tropa em operações de 

Pacificação, na garantia do pleito eleitoral e até mesmo na execução de 

patrulhamento em cidades, como por exemplo nas cidades de Natal e Salvador 

quando as Forças de Segurança Pública destes estados responsáveis por tal 

atividade entraram em greve. 

Apesar dessa nova demanda não se constituir na atividade fim da Força 

Terrestre e sim numa atividade de apoio aos Órgãos Governamentais é necessário o 

estudo do emprego de tropa em operações dessa natureza a fim de que os recursos 

humanos e meios sejam corretamente treinados e mobilizados para a execução de 

tarefas dessa natureza anulando qualquer tipo de efeito colateral que afete a 

imagem da Força Terrestre.  

 Dentro desse contexto, o objetivo principal dessa pesquisa é responder a 

seguinte pergunta: Quais os trabalhos de Engenharia são utilizados com maior  

frequência no apoio à um Batalhão de Infantaria Mecanizado que  realiza Operações 

de GLO? 
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1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

-Identificar os trabalhos de engenharia necessários ao apoio direto à uma FT 

BI Mec que realiza operações de garantia da lei e da ordem; 

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Apresentar as capacidades de apoio de 1(uma) Cia E Cmb Mec à uma FT 

BI Mec no que tange a trabalhos de engenharia para a execução de operações de 

garantia da lei e da ordem; 

-Propor um “CHECK LIST” apontando os principais grupos funcionais, 

materiais e equipamentos de engenharia a serem conduzidos a fim de realizar 

corretamente o apoio frente à demanda exigida pela tropa apoiada. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

Como dito anteriormente, as transformações que ocorrem na Força Terrestre 

são fruto de uma mudança de mentalidade no que diz respeito a forma de combater. 

As lições aprendidas a partir da observação do êxito ou fracasso de nossas 

operações e de outros exércitos, bem como a existência de um grande número de 

ameaças aparentes fizeram com que o Sistema Defesa de nosso país, desse foco 

ao planejamento e a obtenção de forças apoiado no desenvolvimento de 

capacidades. 

A criação da Base Doutrinária da Infantaria Mecanizada é uma nova 

capacidade, no que tange à doutrina, que vem sendo desenvolvida pela Força 

Terrestre como parte de sua Modernização. A modernização está atrelada ao 

desenvolvimento de capacidades nos campos da: doutrina, organização, 

adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura),formando o 

acrônimo DOAMEPI. O desenvolvimento correto de capacidades em todos estes 

campos possibilitará o melhor preparo da Força Terrestre tornando-a apta a ser 

empregada frente às ameaças da atualidade. 

 A criação da Brigada de Infantaria Mecanizada implica em um processo de 

transformação não só dos elementos de manobra, como também dos elementos de 

apoio ao combate e Apoio Logístico. Ou seja, o êxito nas operações somente será 

obtido quando as Funções de Combate (logística, Inteligência, Comando e Controle, 

Proteção, Movimento e Manobra e Fogos) atuarem de forma integrada e em perfeita 

harmonia, tal qual foi citado no início deste artigo. 
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Assim sendo, é necessário realizar estudo e pesquisa na forma de emprego 

do vetor Engenharia Mecanizada, suas possibilidades e limitações, a fim de que os 

dados gerados por esta pesquisa possam ser aplicados, traduzindo-se na utilização 

eficiente e plena de toda a capacidade militar que uma Cia E Cmb Mec pode dispor 

no apoio direto à uma Força Tarefa Mecanizada. 

Para que os objetivos dessa pesquisa sejam alcançados é necessário 

estudar as principais necessidades da tropa a ser apoiada, as características do 

terreno onde irá ser desencadeado o apoio e principalmente as características 

peculiares da tarefa a ser executada. Somente a partir da interpretação de todos os 

fatores mencionados poderemos identificar os tipos de trabalhos de Engenharia 

empregados com maior frequência nas Operações GLO, a fim de correta 

concentração e utilização dos meios de apoio de Engenharia disponíveis. 

  

2 METODOLOGIA  

Para a realização desta pesquisa será utilizado método dedutivo, utilizando 

conceitos universais para alcançar conclusões próprias. Dessa maneira a pesquisa 

verificará o modo de emprego, características e meios empregados na engenharia 

de nações amigas buscando fazer uma correlação para o emprego eficaz da 

Engenharia Mecanizada do Brasil. 

Quanto à natureza, a pesquisa realizada será aplicada, ao término do 

trabalho aplicaremos os resultados alcançados identificando os principais trabalhos 

de engenharia frequentemente empregados na execução de operações de garantia 

da lei e da ordem. 

Quanto a forma de abordagem, a pesquisa será qualitativa, utilizaremos as 

produções de conhecimento realizadas por outros autores acerca do tema, para que 

os objetivos propostos sejam alcançados. Para tanto serão utilizados os manuais em 

vigor no Exército Brasileiro, Americano e Argentino e outros documentos que nos 

permitam fazer comparações com o objeto em estudo. 

Para a realização da pesquisa serão utilizadas as seguintes técnicas: 

documentação indireta com a pesquisa documental, pesquisa bibliográfica e 

observação direta extensiva com a aplicação de questionários. 

Na fase inicial da pesquisa, todo o material documental adquirido será lido e 

fichado, e os resultados serão expostos por conclusões parciais escritas. Além 
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disso, serão executados questionários e seus resultados tabulados por meio de 

gráficos ou tabelas, procurando responder os objetivos propostos para este trabalho. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1.1 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA BRASILEIRA 

2.1.1.1 MISSÃO 

De acordo com o caderno de instrução experimental EB70.C-11-412 

Pelotão de Fuzileiros Mecanizado, a Infantaria Mecanizada tem como missão: cerrar 

sobre o inimigo a fim de destruí-lo, neutralizá-lo ou capturá-lo, valendo-se do fogo, 

da manobra e do combate aproximado, e na defensiva, manter o terreno, impedindo, 

resistindo ou repelindo o assalto do inimigo por meio do fogo, combate aproximado e 

de contra-ataques (BRASIL, 2017). 

2.1.1.2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Ainda tomando com referência o caderno de instrução experimental 

EB70.C-11-412 Pelotão de Fuzileiros Mecanizado verificamos que tropas de 

natureza mecanizada devem possuir as características abaixo descritas. 

 

Mobilidade: resultante da grande velocidade em estrada, da possibilidade de 

deslocamento através campo, da capacidade de transposição de obstáculos 

e do raio de ação de suas viaturas.  

Poder de fogo: assegurada pelo seu armamento orgânico, notadamente os 

canhões e as armas automáticas (metralhadoras pesadas e leves), comple-

mentado com emprego do Sistema de Armas Remotamente Controlado 

(SARC).  

 

Proteção blindada: proporcionada, em grau relativo, pela blindagem de suas 

viaturas, que resguardam suas guarnições contra os fogos de armas portá-

teis, minas terrestres, fragmentos de granadas de morteiros e de artilharia.  

 

 Flexibilidade: decorre da sua instrução peculiar, da sua estrutura organiza-

cional e das características de seu material, que lhe permitem operar 

embarcado ou desembarcado. (BRASIL, 2017) 

 

2.1.1.3 POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES 

O emprego correto de todas as valências que um tropa dispõe traduz-

se no conhecimento de suas possibilidades e limitações. A partir dessa concepção 

serão apresentadas as possibilidades e limitações da Brigada de Infantaria 

Mecanizada. 

 

2.1.1.4 POSSIBILIDADES 

-Participar de ações que exijam alta mobilidade tática, relativa potência de 
fogo, proteção blindada e ação de choque; 
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-Participar de operações continuadas, ofensivas ou defensivas, como força 
independente ou fazendo parte de uma força maior; 
 
-Participar de operações de desbordamento e de flanco de grande amplitude, 
buscando atuar à retaguarda do inimigo; 
 

-Executar, quando desembarcado, operações terrestres sob quaisquer 

condições de tempo e terreno; 

- Participar de operações de aproveitamento do êxito e perseguição. 
 
 -Participar de uma defesa móvel, quer como elemento de fixação, de 
bloqueio ou de contra-ataque. 
 
- Realizar contra-ataques. 
 
-Operar em condições de visibilidade reduzida e ou sob condições 
meteorológicas adversas. 
 
-Participar de operações ofensivas e defensivas sob quaisquer condições de 
tempo e de visibilidade em terreno variado. 
 
-Dispersar-se amplamente e concentrar-se ou reunir-se rapidamente. 
 
-Participar da defesa móvel, integrando elemento de fixação ou bloqueio. 
 
-Participar de operações de força de cobertura. 
 
-Realizar incursões, fintas e demonstrações. 
 
-Realizar operações como força de junção. 
 
-Constituir uma reserva móvel do escalão superior. 
 
-Transpor linhas fluviais interiores, com a maioria de suas peças de manobra 
embarcadas em viaturas anfíbias. 
 
-Integrar força combinada para operações anfíbias. 
 
-Operar em integração com os meios da Aviação do Exército. 
 
-Ser reforçado com meios de combate, apoio ao combate e apoio logístico, 
ampliando sua capacidade de durar na ação e operar isoladamente. 
 
-Receber em reforço, temporariamente, mais uma peça de manobra sem 
comprometer sua capacidade de comando e controle, bem como de apoio 
logístico. 
 
-Realizar operações de garantia da lei e da ordem e de defesa territorial. 
 
-Participar de operações de paz. (BRASIL, 2017) 

                                                                            
 

2.1.1.5 LIMITAÇÕES 
 

-vulnerabilidade a ataques aéreos e armamento anticarro;  

-vulnerabilidade a minas anticarro, dispositivos explosivos improvisados e 

obstáculos naturais e artificiais;  

-limitada mobilidade fora de estrada, principalmente em terrenos 

montanhosos, arenosos, pedregosos, cobertos e pantanosos;  
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-vulnerabilidade a condições meteorológicas adversas, que reduzem a sua 

mobilidade;  

-necessidade de volumoso apoio logístico, particularmente dos suprimentos 

de Cl III, V e IX; 

-reduzida velocidade de progressão quando desembarcado;  

-necessidade de rede rodoviária para apoio; e  

-manutenção permanente requerida pelo material. (BRASIL, 2017) 

                                                                                  

2.1.1.6 EMPREGO 
A Brigada De Infantaria Mecanizada poderá ser empregada de 
acordo com as tarefas abaixo relacionadas: 

-consolidar (limpar) uma área fixada, removendo e eliminando toda a 

resistência inimiga, não requerendo a remoção completa do inimigo, e ficando 

em condições de prosseguir na missão;  

-assaltar uma posição defensiva;  

-participar de uma demonstração de força;  

- manter o terreno livre de ocupação inimiga. Geralmente é atribuída uma du-

ração, seja por fator do tempo ou por eventos.   

-controlar o terreno mantendo a influência física sobre uma área específica 

para evitar seu uso pelo inimigo ou para criar condições necessárias para 

outra missão. Resulta da ocupação física ou da ação dos sistemas de armas;  

-ligar-se com elementos de frações amigas;  

-ocupar determinada área (sem ação inimiga), controlando-a;  

-capturar uma área com a utilização da força;  

-apoiar pelo fogo direto a ação de outra fração ocupando uma posição que 

possa enfrentar o inimigo;  

-proteger uma unidade, instalação ou área contra ação do inimigo; e  

-retardar trocando espaço por tempo, desgastando e diminuindo a impulsão 

do inimigo, buscando não engajar-se decisivamente, sem perder o 

contato.(BRASIL,2017) 

 

2.1.1.7  ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A Portaria Nº 038-EME-RES, de junho de 2010, organizou a Brigada de 

Infantaria Mecanizada de acordo com o organograma que se segue. 
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Figura 1: Organograma da Brigada de Infantaria Mecanizada. 

Fonte: Portaria nº 038-EME-RES (2010). 

 

Podemos observar a organização da Brigada de Infantaria Mecanizada que 

está disposta com as seguintes peças da arma base:  

- 3 (três) Batalhões de Infantaria Mecanizado;  

- 1 (um) Regimento de Cavalaria de Combate e  

- 1 (um) Esquadrão de Cavalaria de Combate Mecanizado. 

Com relação ao apoio de fogo, observamos a presença de:  

- 1 (um) Grupo de Artilharia Mecanizado e  

- 1 (uma) Bateria Antiaérea.  

Quando se trata de apoio ao combate, observamos a existência de:  

- 1 (um) Batalhão Logístico Mecanizado;  

- 1 (um) Batalhão de Engenharia de Combate Mecanizado;  

- 1 (uma) Companhia de Comunicações ;  

-1 (um) Pelotão de Polícia do Exército e; 

-1 (uma) Cia Cmdo da 15ª Bda Inf Mec . 

 

2.1.1.8 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE 

MECANIZADO 

Como dito anteriormente o Batalhão de Engenharia de Combate Mecanizado 

é o responsável por prestar o apoio de Engenharia à Brigada Mecanizada. 

O Batalhão possui a seguinte organização: 

- Estado Maior  
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- 2 (duas) Companhias de Engenharia de Combate Mecanizada; 

- 1 (uma) Companhia de Engenharia de Pontes; 

- 1 (uma) Companhia de Comando e Apoio. 

As duas Companhias de Engenharia de Combate Mecanizada são 

constituídas de 4(quatro) pelotões cada uma, operam sob a plataforma guarani, sendo 

responsáveis por prestar o apoio direto ou reforço às tropas da arma base quando 

assim se fizer necessário. De acordo com o conceito de modularidade podem receber 

em sua constituição grupos funcionais oriundos de pelotões de outras companhias 

tais quais, o grupo de abertura de brechas e os grupos de botes de assalto e pontes 

de pequena brecha oriundos respectivamente da Companhia de Comando e Apoio e 

da Companhia de Engenharia de Pontes. 

A Companhia de Engenharia de Pontes é composta por:  

- 1 (um) Pelotão de Equipagem Leve; 

- 1 (um) Pelotão de Pontes e Portada Pesada; 

- 1 (um) Pelotão de Apoio 

A Companhia de Engenharia de Pontes é responsável por mobiliar e 

organizar o canteiro de trabalho quando a tarefa principal é a transposição de um 

Curso D`Água. Através dos pelotões de equipagem leve e pelotão de pontes e 

portadas pesadas conferem o apoio em material garantindo a mobilidade da tropa a 

ser apoiada. A Companhia de Engenharia de Pontes do Batalhão Mecanizado possui 

em sua composição um Grupo de Pontes de Pequena Brecha tornando possibilitando 

que a tarefa de transpor um rio obstáculo seja concluído de forma mais rápida 

acompanhando as características da Brigada. A Cia E Pnt não é uma fração de 

execução de tarefas sua principal função é aumentar o poder de combate em meios 

das frações empregadas em 1º escalão. 

A Companhia de Comando e Apoio é a força motriz de todo o Batalhão por 

possuir : 

- 1 (um) Pelotão de Manutenção; 

- 1 (um) Pelotão de Equipamento e Construção; 

- 1 (um) Pelotão de Engenharia e Apoio; 

- 1 (um) Pelotão de Suprimento e 

- 1 (um) Pelotão de Saúde. 

Constitui-se em uma fração de execução de tarefas, a medida que reforça os 

elementos em 1º escalão com meios e pessoal especializado para cumprir trabalhos 

como: desobstrução de vias, utilizando os equipamentos e operadores do Pel E Ap. 
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Execução de controle de danos, que possam ter ocorrido em alguma instalação civil 

durante algum confronto e realização de ações cívico sociais junto à população da 

localidade onde se realizam as operações de garantia da  lei e da ordem. 

 

2.1.2 BRIGADA STRYCKER 

2.1.2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

         O final da Guerra Fria trouxe consigo a necessidade de transformação 

no Exército Norte- Americano. 

         De Acordo com Schittler (2015), o alto custo e o demasiado tempo 

para o desdobramento das forças blindadas fizeram com que surgisse a concepção 

de uma Brigada Média capaz de resolver conflitos de média e baixa complexidade. 

        A possibilidade de combate em terrenos distintos e contra inimigos 

diversos fez com que os Norte- Americanos preparassem uma tropa com uma cauda 

logística menor, mobilizável em até 96 horas e com capacidade de cumprir em 

ambientes operacionais distintos o maior número de intervenções possíveis. Dentro 

desse cenário foi criada a Brigada Strycker. 

A Stryker Brigade Combat Team (SBCT) é uma força de combate de amplo 

espectro que fornece a um comandante de divisão, corpo de exército ou da 

força-tarefa uma capacidade única em todo o espectro do conflito. Os saldos 

da SBCT são letalidade, mobilidade e capacidade de sobrevivência como 

requisitos para um rápido desdobramento estratégico. O Esquadrão de 

Cavalaria orgânico da SBCT realiza reconhecimento, vigilância e aquisição de 

alvos; fornecendo uma capacidade de integração robusta entre inteligência, 

vigilância e reconhecimento (ISR); as armas combinadas dos batalhões 

infantaria garantem a sua versatilidade em toda a gama de operações 

(ataque, defesa, estabilidade e apoio). (FM 3-21.31, Department Of Army, 

2003)   

2.1.2.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A Brigada Strycker é compõe seus meios da seguinte maneira: 

- 01(uma) Companhia de Comando; 

- 01(uma) Companhia de Comunicações; 

- 01(uma) Companhia de Inteligência; 

- 01(uma) Companhia Anti-Carro; 

- 01 (uma) Companhia de Engenharia; 

- 03 (três) Batalhões de Infantaria; 

- 01 (um) Regimento de Cavalaria; 
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- 01 (um) Grupo de Artilharia e 

- 01 (um) Batalhão Logístico. 

 

2.1.2.3 EMPREGO 

Segundo Schitter(2015), a Brigada Strycker possui grande mobilidade 

estratégica, operacional e tática com capacidade de conduzir os seguintes tipos de 

operação: 

Operações de estabilidade e suporte (Stability and Support Operations – 

SASO), que consiste em operações de manutenção da paz, imposição da 

paz, proteção de coalizões e separação de beligerantes;  - Operações em 

conflitos de pequena escala (Small Scale Contingencies – SSC), que consiste 

num rápido desdobramento para prevenir, conter, estabilizar ou terminar 

crises, com poder de determinar o resultado do conflito;  - Operações em 

conflitos de grande escala (Major Theater Wars – MTW), que consiste em 

executar a ação principal em terrenos complexos e urbanos, economia de 

forças, reconhecimentos, vasculhamentos e ações limitadas de guarda, fixar 

e eliminar potenciais inimigos que foram ultrapassados, apoiar ataques, 

constituir a força de acompanhamento e apoio, e executar a segurança da 

área de retaguarda (SEGAR). (SCHITTLER,2015) 

2.1.3 COMPANHIA DE ENGENHARIA MECANIZADA (USA) 

A Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada(USA) encontra-se 

organizada em: 

- 1 (uma) Seção de comando; 

- 3 (três) Pelotões de Combate Mecanizado e 

- 1 (um) Pelotão de Apoio. 

 

         Figura 2: Organograma da Companhia de Engenharia Mecanizada (USA). 
         Fonte: FM 5-100-15: Corps Engineer Operations (1997). 
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A característica marcante desta fração é a facilidade de mobilização e 

integração com as frações da arma base aumentando seu poder de combate e 

consecutivamente sua mobilidade sempre que exigido.  

Sua forma de emprego é variada podendo realizar trabalhos próprios da 

arma de Engenharia, tais como: reconhecimentos especializados, desobstrução de 

vias, desativação de artefatos explosivos dentre outros. Contudo, se houver 

necessidade, também pode atuar executando ações de Companhias de Fuzileiros 

Mecanizada indicando multifuncionalidade e versatilidade de emprego frente à 

ameaças que a operação possa vir a enfrentar. 

        
2.1.4 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA ARGENTINA 

 

2.1.4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 Segundo Cláudio (2008), “A Brigada de Infantaria Mecanizada Argentina 

possui características em sua organização bastante similares à Brigada Brasileira 

seguindo a mesma linha de reestruturação da Organização do Tratado do Atlântico 

Norte, com a modularização de meios de combate”. Ou seja a composição dos 

meios de combate é executada após o estudo de situação e avaliação dos fatores 

de decisão promovendo a otimização de recursos, flexibilidade e o emprego dos 

elementos de apoio ao combate e apoio logístico na “Medida Certa”. 

 

2.1.4.2  ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

             É composta por:  

- 1 (uma) Companhia de Comando e Serviço;  

- 1 (um) Esquadrão de Reconhecimento de Cavalaria Blindado;  

-1 (uma)Companhia de Comunicações Mecanizada;  

-1 (um) Batalhão de Engenheiros Mecanizado;  

-1 (uma) Bateria de Artilharia de Defesa Aérea;  

-1 (um) Grupo de Artilharia Blindado; 

-1 (uma) Companhia de Inteligência;  

-1 (um) Batalhão Logístico; 

-1 (uma) Seção de Aviação do Exército;  

-1 (um) Regimento de Cavalaria de Tanques e  

-3 (três) Regimentos de Infantaria Mecanizado. 
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2.1.4.3 BATALHÃO DE ENGENHEIROS MECANIZADO 

 

          De acordo com o manual ROP-04–07: Batallón de Ingenieros Mecanizado y 

Blindado, o batalhão de engenheiros mecanizado é organizado, equipado e instruído 

para garantir a mobilidade da grande unidade de combate a que pertence, 

contribuindo para a velocidade e fluidez da operação em desenvolvimento, bem 

como para alcançar o pleno progresso das funções de contramobilidade, proteção 

de pessoal e de meios, e ações complementares. As características de atuação 

descritas confirmam a forma de emprego e organização bastante similar entre a 

engenharia mecanizada argentina e brasileira. 

 

2.1.4.4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Conforme (figura 3), o Batalhão de Engenheiros Mecanizado está 

organizado em: 

- 1 (uma) Companhia de Comando; 

- 4 (quatro) Companhias de Engenharia de Combate; 

- 1 (uma) Companhia de Manutenção e; 

- 1 (uma) Companhia de Pontes. 

             Figura 2: Organograma do Batalhão de Engenharia Mecanizado. 

           Fonte: ROP - 04 – 07: Batallón de Ingenieros Mecanizado y Blindado (2006). 

 

2.1.4.5  EMPREGO 

   Segundo Cláudio (2008), “Seu emprego é priorizado para as ações e 

operações de caráter ofensivo, tendo como missão destruir, capturar, desgastar ou 

rechaçar o inimigo, dispondo de autonomia logística de 5 (cinco) dias de combate 

nos suprimentos Classe I,III e V “. 
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Tal qual pode ocorrer na estrutura organizacional do Batalhão de Engenharia 

de Combate Mecanizado brasileiro, o Batalhão de Engenheiros argentino também se 

utiliza do conceito de modularização para organização de meios e execução de 

trabalhos de engenharia nas missões que lhes são atribuídas,o que pode ser 

confirmada através da citação. 

 

Normalmente, e dentro da estrutura de operações de apoio para forças 
mecanizadas e blindadas, a estrutura organizacional (organograma) pode 
ser complementada por uma estrutura modificada (organização para o 
trabalho, que será determinada para cumprir uma missão ou tarefa 
específica), ou por uma organização de combate (agrupamento temporário 
de elementos básicos de combate, suporte de combate e serviços que 
melhor sirvam à execução de uma operação a ser executada, e que incluirá 
a determinação de vínculos de dependência) (ARGENTINA, 2006, p-21). 

 

2.1.5 ENGENHARIA 

2.1.5.1 MISSÃO 

 ‘’A Engenharia é a arma de apoio ao combate que tem como missão 

principal apoiar a mobilidade, a contramobilidade e a proteção, caracterizando-se 

como um fator multiplicador do poder de combate’’ (BRASIL, 1999). 

 

2.1.5.2 CARACTERÍSTICAS DA ARMA DE ENGENHARIA 

- Durabilidade dos trabalhos: Em consequência de suas missões a 
Engenharia é empregada na execução de trabalhos duráveis que ficam 
materializados no terreno influenciando o desenvolvimento posterior da 
manobra. 
- Progressividade dos trabalhos: Um elemento de engenharia é empregado 
na execução dos trabalhos mínimos necessários ao escalão a que pertence 
ou apoia, cabendo à Engenharia do escalão superior melhorá-los ou ampliá-
los. 
- Amplitude de desdobramento: Seus meios se desdobram da linha de 
contato até as áreas mais recuadas do teatro de operações, abrangendo 
toda a zona de combate e a zona de administração, em largura e 
profundidade. 
- Apoio em profundidade: O escalão superior apoia os escalões 
subordinados com meios em pessoal e/ ou em material que se fizerem 
necessários e, geralmente, incumbe-se de trabalhos na área de retaguarda 
dos mesmos, de forma a liberar a Engenharia desses escalões para o apoio 
à frente. 
- Canais Técnicos de Engenharia: Um Comandante de Engenharia possui 
dupla subordinação: por um lado, esta diretamente subordinado ao 
comandante do escalão ao qual pertence, por outro lado, está tecnicamente 
subordinado ao comandante de Engenharia do escalão 
superior.(BRASIL,1999) 
 

2.1.5.3 PRINCÍPIOS GERAIS DE EMPREGO DA ENGENHARIA 

 
- Emprego Como Arma Técnica: A Engenharia é organizada e instruída para 
realizar trabalhos que exijam técnica aprimorada e equipamentos especiais. 
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- Emprego Centralizado: A capacidade de trabalho ou de apoio de uma 
unidade de Engenharia é maior que a soma das capacidades de seus 
elementos componentes, quando operando independentemente. 
- Permanência nos Trabalhos: A unidade de Engenharia deve permanecer, 
sempre que possível, nos trabalhos que lhe foram designados até sua 
conclusão. 
- Utilização Imediata dos Trabalhos: Os trabalhos de Engenharia em 
campanha devem ser planejados e executados de modo a que possam ser 
utilizados em qualquer fase de sua construção ou realização. 
- Manutenção dos Laços Táticos: É conveniente que um mesmo elemento 
de Engenharia seja designado para apoiar um mesmo elemento da arma 
base. Essa associação continuada resulta em maior eficiência no apoio, em 
virtude do conhecimento mútuo entre os elementos interessados. 
- Engenharia em Reserva: Os meios de Engenharia em pessoal não são 
mantidos em reserva. Os elementos de Engenharia destinados ao apoio às 
reservas táticas, enquanto estas não forem empregadas, permanecem 
executando trabalhos que não prejudiquem seu emprego futuro. 
-Prioridade e Urgência: As necessidades de Trabalhos de Engenharia são 
em geral numerosas e superiores às disponibilidades em tempo e meios. 
Portanto é necessário fixar as prioridades dos diversos trabalhos a realizar 
tomando por base a sua importância relativa para a manobra. A urgência, o 
seu o prazo para que o trabalho seja concluído pode estar traduzida na 
própria prioridade. Pode-se admitir que dentro da mesma prioridade existam 
trabalhos com urgências diferentes, ou seja um trabalho de menor 
prioridade que necessita ser executado antes de outro com prioridade mais 
elevada sem alterar o cumprimento da missão. (BRASIL,1999) 
 

2.1.5.4 FORMAS DE APOIO 

- Apoio ao Conjunto: Forma de apoio que se caracteriza pela realização de 
trabalhos em proveito ao conjunto do escalão apoiado ou em proveito 
comum de dois ou mais de seus elementos componentes. Quando em 
apoio ao conjunto, as unidades d Engenharia permanecem centralizadas 
sob o Comando de Engenharia do escalão considerado. 
- Apoio Suplementar: É a forma de suprir a insuficiência de Engenharia de 
um determinado escalão que já possui Engenharia, orgânica ou 
nãoorgânica ou não, quando o comando a que pertence o elemento 
designado para o apoio puder exercer, sobre o mesmo, elevado grau de 
controle. O apoio suplementar compreende as seguintes modalidades: 
apoio suplementar por área, apoio suplementar específico e a combinação 
dessas 
duas modalidades. 
(1) Apoio Suplementar por Área (Ap Spl A) - Consiste na execução,pela 
Engenharia em apoio, de trabalhos de Engenharia em parte da zona de 
ação do escalão apoiado. O comandante da Engenharia que fornece o 
apoio fixa o seu valor, a área em que ele deve ser empregado e o prazo de 
duração da missão. Essa área é limitada, no sentido da profundidade, por 
uma linha nítida no terreno, sempre que possível, que se denomina Limite 
Avançado de Trabalho (LAT). Ao comandante da Engenharia apoiada cabe 
determinar, nessa área, suas necessidades, prioridades e especificações 
para os trabalhos e, em decorrência, solicitar a execução dos trabalhos que 
estejam dentro das possibilidades do elemento que presta o apoio. Cabe ao 
comandante da Engenharia apoiada a verificação da execução. 
 
(2) Apoio Suplementar Específico (Ap Spl Epcf) - Consiste na execução, 
pela Engenharia em apoio, de determinado(s) trabalho(s) claramente 
especificado(s), na zona de ação do escalão apoiado. Esse(s) trabalho(s) 
resulta(m), normalmente, de pedido(s) do escalão a ser apoiado, cabendo 
ao escalão que presta o apoio designar o elemento que deve realizá-lo e, 
quando necessário, fixar o valor e o prazo desse apoio. Como no apoio 
suplementar por área, cabe ao comandante da Engenharia apoiada verificar 
a execução dos trabalhos. 
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- Apoio Direto: É a forma de empregar um elemento de Engenharia em 
apoio a um elemento que não a possui, quando o comando a que pertence 
o elemento designado para o apoio puder exercer, sobre o mesmo, um 
controle eficiente e eficaz. É a forma normal de apoiar os elementos da 
arma base empregados de maneira centralizada. O elemento em apoio 
direto permanece sob o comando da unidade de Engenharia a que 
pertence. Esta forma de apoio caracteriza-se por uma ligação permanente 
entre a Engenharia de apoio direto e a tropa apoiada, cabendo a esta última 
indicar as 
necessidades e as prioridades dos trabalhos a serem realizados. É, 
portanto, uma forma de apoio semicentralizado.(BRASIL,1999) 
 

 

2.1.5.5 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 De acordo com o manual EB20-MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre, “A 

Engenharia é um importante vetor na prevenção de ameaças, no gerenciamento de 

crises e/ou na solução dos conflitos armados. Na vertente de combate, a Engenharia 

apoia as operações terrestres, no lançamento e destruição de pontes, minas e 

obstáculos, trabalhos de fortificação de campanha, apoiando a transposição dos 

rios, obstáculos e outros. Na vertente de Construção colabora com o 

desenvolvimento nacional, em tempo de paz, construindo e reparando estradas, 

ferrovias, pontes, açudes, barragens, poços artesianos, dentre outras obras.” 

Após a verificação da doutrina e das principais características da Infantaria 

Mecanizada e da arma de Engenharia chegamos a algumas considerações. 

A Infantaria Mecanizada tem como principal característica a utilização da 

velocidade permitindo a surpresa em manobras rápidas e flexíveis, tal afirmação 

está presente na publicação Escotilha do Comandante do Centro de Instrução de 

Blindados de março de 2016. 

Segundo a publicação de julho de 2015 do mesmo periódico, a Engenharia 

orgânica da Brigada de Infantaria Mecanizada deve "ampliar a capacidade de 

Movimento e de Manobra das forças, facilitando ou garantindo a mobilidade, seja 

transpondo barreiras, obstáculos ou áreas minadas; seja construindo ou instalando 

meios para transposição; ou destruindo obstáculos. Além, é claro, de oferecer 

proteção à força, a contramobilidade ao oponente e atuar na logística em diversas 

atividades". 

 

2.1.5.6 TRABALHOS DE ENGENHARIA 

 

Trabalhos de Engenharia podem ser entendidos de uma forma bastante 

simples como tarefas capazes de serem cumpridas face às demandas que 

determinados ambientes operacionais apresentam na execução de operações de 
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qualquer natureza. O Comandante Tático se utiliza das capacidades funcionais que 

dispõe para traçar um Estudo de Situação com o objetivo de traçar um perfil da 

ameaça com suas possibilidades e limitações, bem como do terreno onde será 

desenvolvido o combate, atingindo a consciência situacional que o apoiará na 

correta tomada de decisão e emprego dos meios de engenharia para a execução de 

trabalhos que se fizerem necessários. 

 

 Figura 4: Trabalhos de Engenharia 

 Fonte: Manual C 5-1 Emprego da Engenharia (BRASIL, 1999) 

 

Com o intuito de nortear o leitor acerca dos trabalhos de Engenharia, a 

pesquisa utilizará definições simples apoiadas em conceitos bibliográficos extraídos 

do manual C 5-1 Emprego Da Engenharia e C 5-36 Reconhecimento de Engenharia. 

 

Os reconhecimentos são a principal fonte de informações de engenharia. A 

coleta, a avaliação e interpretação dessas informações trazem 

esclarecimentos especializados de engenharia sobre a área de operações, 

seus recursos locais em pessoal e material, assim como sobre as atividades 

e instalações do inimigo. (BRASIL,1999) 

 

Partindo desta definição, verifica-se que a execução de uma Operação De 

Garantia de Lei e Da Ordem por uma Brigada de Infantaria Mecanizada irá se utilizar 

das informações dos reconhecimentos de Engenharia com o objetivo de avaliar a 

ameaça, seu valor, a forma como está disposta no terreno e como usou as 

capacidades do terreno para dificultar, limitar ou direcionar o movimento de tropa 

atacante. De posse dessas informações é estabelecido um calco de restrição de 
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movimento e um calco do inimigo que irão permitir ao Comandante Tático traduzir à 

luz da doutrina uma ou mais linhas de ação possíveis de serem adotadas para o 

cumprimento dos objetivos propostos pelo Escalão Superior. Neste tipo de operação 

é dado ênfase principalmente ao reconhecimento das vias de acesso, dos Pontos 

Fortes onde o inimigo se encontra omiziado, bem como dos obstáculos e setores de 

tiro lançados no terreno pelo inimigo, a fim de traçar o melhor corredor de mobilidade 

para a execução das operações, minimizando os efeitos colaterais tanto para tropa 

quanto para a população civil que se encontra na área de conflito. Com vistas de 

assegurar a maior rapidez e a correta interpretação de dados estão sendo utilizados 

em operações dessa natureza o Reconhecimento Aéreo, que através da atividade 

de Foto-Inteligência obtém imagens em tempo real do teatro de operações. Outro 

recurso também utilizado é a análise de imagens obtidas por meio de satélite e 

confirmadas pela fonte humana que se encontra em solo; desta feita cresce de 

importância a necessidade de existirem elementos com a expertise de interpretar 

rapidamente tais informações, pois o tempo se constitui num fator de decisão 

preponderante para o sucesso. 

 

Imagem 1: Reconhecimento com uso de botes de assalto . 

Fonte: 1ª Cia E Cmb PQDT, 2014. 

A Engenharia tem como uma de suas principais atribuições a manutenção 

em condições de tráfego das estradas para suprimento e deslocamento 

tático dos elementos de manobra. Desta feita o Escalão Superior seleciona 

uma rede de estradas que atendam as necessidades logísticas e 

operacionais impostas pela manobra. (BRASIL,1999) 
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A manutenção da rede mínima de estradas é uma tarefa permanente a ser 

executada por tropa de engenharia. Nas Operações de Garantia da Lei e Da Ordem 

a preocupação na fase inicial é manter em boas condições de tráfego e livre de 

obstáculos as vias de acesso selecionadas pelo escalão superior para a execução 

do cerco e do investimento e também para o resgate e transporte de feridos se 

necessário for. Realizado o investimento e finalizada a fase de consolidação do 

objetivo principal e intermediário poderão ser realizados trabalhos de conserva nas 

vias de acesso, tal tarefa estará condicionada com a intenção do Comandante que 

estabelecerá o tempo de ocupação da área. 

 

             

Imagem 2: Manutenção de  Rede Mínima de Estrada 

 Fonte: GARBINO,2014.   
 
     

 
Imagem 3: Desobstrução de Via com uso de MUNCK. 
Fonte: MACHADO,2015. 
 
              

As pontes ou pontilhões se constituem em pontos críticos quando se fala em 

movimento de tropa blindada. O inimigo procura agravar obstáculos dessa natureza 

utilizando-se de armadilhas, tais como artefatos explosivos improvisados, como 

também pode ser adotada a técnica de destruição destes pontos críticos a fim de 

diminuir a velocidade da tropa atacante, limitando ou canalizando seu movimento. 

Se ocorrerem eventos desta natureza a ação imediata é inicialmente o lançamento 
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de ponte semipermanente apoiada por Viatura Blindada Especial de Engenharia. Na 

fase posterior ao investimento e consolidação do objetivo a Engenharia do Escalão 

Superior procurará reparar a ponte ou pontilhão destruído e ou interditado durante a 

fase de operações. 

 

Imagem 4: Melhoramento de Ponte  

Fonte: 1ª Cia E Cmb Pqdt, 2014 

 

Imagem 5: Destruição de Artefato Explosivo 

Fonte: GARBINO,2014. 

A organização do terreno e autodefesa são tarefas que poderão ser 

implementadas no curso do combate. Compreendem os trabalhos de organização 

do terreno tais como construção de espaldões, postos de observação e setores de 

tiro além dos trabalhos de camuflagem. Estarão presentes principalmente na fase de 

consolidação dos objetivos intermediários e principal impostos pelo Escalão 

Superior. 
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Imagem 6: Proteção de posição estática 

Fonte: GARBINO,2014. 

Instalações compreendem atividades relativas ao estabelecimento de 

estacionamentos de tropas, instalações de comando, logísticas e 

administrativas, hospitais, depósitos, oficinas, instalações de assistência ao 

pessoal, campos de pouso entre outros. (BRASIL,1999) 

 

A tarefa relativa à instalações encontra-se presente nas operações em 

estudo através da seleção do local para posto de comando, acantonamento de 

tropa, base logística de brigada e posto de triagem e avançado. Tal escolha é 

apoiada pelo reconhecimentos de Engenharia, sendo planejada na fase inicial do 

estudo de situação. 

Nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem procuram-se instalações já 

existentes com rede de água, esgoto e luz compatível para desdobramento da área 

de trens de combate da brigada. 

A execução desta tarefa se encontra extremamente ligada à Função de 

Combate Logística, responsável por executar o suprimento e transporte de meios 

desdobrados na Base Logística da Brigada e posteriormente nas áreas de trens das 

subunidades lançadas no terreno. 

 

Imagem 7: Reforma e pintura do CIEP Hélio Suidt, com emprego de pintor e eletricista. 

Fonte: GARBINO,2014. 
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A Função de Combate Comando e Controle também é dependente da 

escolha desta posição, pois a partir de seu estabelecimento poderão ser abertos os 

centros nodais, posto de comando principal e posto de comando recuado permitindo 

o acompanhamento contínuo da tropa empregada. 

É de suma importância para a escolha correta desta área a análise de 

alguns aspectos, tais como: a área em questão deve possuir dimensões compatíveis 

que atendam o efetivo a ser empregado; deve existir área para deslocamento, 

embarque e manobra de viaturas e equipamentos empregados; no interior da área 

não deve haver nenhum obstáculo dissociador ou sítio de antenas que venham a 

comprometer o estabelecimento das medidas de proteção eletrônica; e tal área 

também deve estar no eixo de rodovia que atenda a direção do esforço principal 

empregado na execução das operações. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Com vistas de ampliar o conhecimento acerca do assunto, o artigo se 

utilizou das lições aprendidas de militares que participaram de atividades desta 

natureza para ratificar ou retificar os objetivos inicialmente propostos através da 

aplicação de questionários. 

A amostra selecionada para a pesquisa foi constituída de oficiais oriundos da 

Academia Militar das Agulhas Negras que tiveram participação em Op GLO ao longo 

dos últimos 8 anos, com ênfase nas Operações São Francisco, Arcanjo e Furacão; a 

população total estudada foi de 38 militares. A escolha se justifica pelo fato destes 

oficiais possuírem as mesmas bases de conhecimento doutrinário, conferindo maior 

fidelidade e credibilidade aos questionamentos propostos e resultados colhidos. 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O primeiro resultado gerado através da pesquisa diz respeito ao Exame de 

Situação. A execução de um Exame de Situação mostra que ambientes de emprego 

variados geram diferentes necessidades, assim sendo, a correta interpretação 

destes dados torna-se condição fundamental para a aquisição de informações 

acerca do terreno e principalmente do inimigo que irão influir na composição dos 

meios que atuarão na manobra. 

Partindo dessa afirmação verifica-se a aplicabilidade em ações dessa 

natureza do conceito de modularidade, que faz referência à organização para o 

combate de uma estrutura dotada de material e multifuncionalidades humanas 

capazes de responder às necessidades que se apresentem no curso das ações. 
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A doutrina mostra que o apoio de engenharia para a Brigada de Infantaria 

Mecanizada é executada por 1 (um) Batalhão de Engenharia de Combate 

Mecanizado composto por 2 (duas) Companhias de Engenharia de Combate a 4 

(quatro) pelotões, 1 (uma) Companhia de Engenharia de Pontes e 1 (uma) 

Companhia de Comando e Apoio. 

Com o objetivo de atender o que prevê a doutrina e o novo conceito de 

modularidade, esta pesquisa lançou uma indução a fim de colher dados e identificar 

e quantificar os trabalhos de engenharia executados com maior frequência nas 

Operações Arcanjo, São Francisco e Furacão as quais geraram a (TABELA 1). 

 

Grupo 

 

Avaliação 

                   
Amostra 

 Percentual 

Reconhecimentos Especializados  68,4% 

Desobstrução de Via (Limpeza e Remoção de 
Obstáculos) 

 52,6% 

Desativação de Artefatos Explosivos  10,5% 

Construção de Instalações para Acantonamento 
deTropa 

 23,7% 

Construção/ Reforço de Ponte ou Bueiro 

Construção de Espaldão/ Posto de Observação 

Melhoramento de Rede Mínima de Estrada 

Ação Cívico Social 

Controle de Danos 

 

10,5% 

10,5% 

26,3% 

60,5% 

36,8% 
                TABELA 1: Trabalhos de Engenharia 

                Fonte: O Autor 

A análise dos dados permitem compreender as principais necessidades que 

uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem exige. A partir desse gráfico nota-se 

que deve ser dada atenção à preparação em material e pessoal para a execução de 

reconhecimentos especializados e desobstrução de vias, que estiveram presentes 

em 68,4% e 52,6% das ações respectivamente. 

O resultado obtido em relação ao reconhecimento especializado fomentou 

outra indução, que visava obter a opinião da amostra acerca da aquisição e 

emprego de Drones e se o treinamento de pessoal para utilizar esse material 

produziria um resultado EFICAZ na obtenção de informações em tempo real nas 

ações desta natureza. O resultado obtido mostra grande aceitação desta plataforma 

tecnológica; porém, sua implantação depende de recursos para aquisição de 
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material e habilitação de pessoal, que já estão sendo objeto de estudo de outras 

pesquisas. Além do viés econômico, é necessário também atuar em uma melhor 

regulamentação legal para uso deste dispositivo em Operações Interagências, com 

vistas de proteger legalmente a tropa através de um memorando de entendimento e 

regra de engajamento compatíveis; além disso, as informações geradas pelo uso 

deste dispositivo devem ser coletadas e integradas ao banco de dados dos órgãos 

de segurança pública, de modo que o banco de informações facilite a identificação 

dos agentes perturbadores da ordem pública. 

 

       Gráfico 1: Emprego de Drones em Op GLO 

       Fonte: O Autor 

 Outra indução proposta para a amostra fazia referência a que a 

desobstrução de via era uma atividade tipicamente executada a fim de reduzir e 

inutilizar os obstáculos lançados pelo Agente Perturbador da Ordem Pública para 

restringir ou impedir o movimento de tropa. Neste contexto, a Engenharia 

Mecanizada que apoia a Brigada de mesma natureza atua no teatro de operações 

sob a plataforma Guarani. Para a execução de todas as capacidades que a tropa de 

Engenharia dispõe, chegou-se a conclusão que era desejável a aquisição dos 

implementos retroescavadeira, lâmina e carregadeira, a serem instalados sob a 

plataforma Guarani, com o intuito de aumentar a proteção e facilitar o apoio aos 

elementos de manobra. Foi solicitada à amostra que apontasse quais equipamentos, 

além dos já adquiridos, deveriam estar disponíveis para emprego pela tropa na 

execução da desobstrução de vias, o que resultou na (TABELA 2). 
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Grupo 

 

Avaliação 

                   Amostra 

 Percentual 

Martelete Pneumático  71,1% 

Esmeril Portátil  52,6% 

Arco de Solda Portátil para Corte de Metal  50,0% 

Canhão de Água  34,2% 

Braço Telescópico para Erguimento de Carga 

Gancho com Cabo de Aço e Roldana Elétrica para Arrasto 
de Materiais 

 

 

 

60,5% 

65,8% 

 

 

 
          TABELA 2: Equipamentos a serem adquiridos para equipar o Guarani 

            Fonte: O Autor 

 

Percebe-se a partir da pesquisa a necessidade de um estudo para viabilizar 

a aquisição destes materiais assim como o estudo junto ao fabricante para verificar 

se o chassi e principalmente o sistema elétrico da viatura suportam a instalação de 

alguns destes equipamentos sem ferir as características de emprego original do 

material. 

Observa-se também que outro trabalho presente são as desativações de 

artefatos explosivos. Desta feita, foi apresentada à amostra a afirmação que durante 

a execução dos Grandes Eventos foram adquiridos robôs para identificação, 

remoção e neutralização de artefatos explosivos. Foi solicitada a opinião a fim de 

julgar se este material deveria estar presente no pacote básico de Operações GLO 

gerando o (GRÁFICO 2). 

 

        Gráfico 2: Emprego de robôs na desativação de artefatos explosivos 

        Fonte: O Autor 
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Apesar da boa aceitação da proposta, deve-se considerar que a aquisição 

de unidades robóticas despendem grande soma de recursos, não só aquisição, 

como também manutenção de material e especialização de operadores. 

Neste sentido, observa-se que mesmo operando sob a plataforma Guarani, 

quando surge um incidente relacionado à artefato explosivo improvisado, a fração 

especialista é obrigada a desembarcar da proteção blindada ficando exposta à ação 

inimiga. Como forma de mitigar esta deficiência foi proposto à amostra julgar a 

viabilidade de aquisição e emprego de Escudos Blindados Móveis e Capas 

Blindadas Modulares, que já são utilizados em órgãos de segurança pública em 

países como Suécia e Canadá, para a proteção de equipes desembarcadas, onde 

retirou-se o seguinte resultado apresentado no (GRÁFICO 3). 

 

        Gráfico 3: Aquisição de Escudos Blindados Móveis e Capas Blindadas Modulares 

        Fonte: O Autor 

 

  Conforme representado na (TABELA 1), o Controle de danos foi um 

trabalhos realizado de maneira expressiva no curso das operações, as quais recaiu 

na pesquisa com um percentual de 36,8% . É um tipo de trabalho que ocorre com 

bastante frequência na realização de operações de garantia da lei e da ordem. 

Consiste na reparação dos danos causados pelas Tropas Federais quando estas 

investem contra os agentes perturbadores da ordem pública. São exemplos de 

danos: arrombamentos de portas para a execução de prisões em flagrante, 

restauração de muros que quase sempre sofrem avarias com disparos de armas de 

fogo, restauração de meio fio dentre outros. Assim quando a operação atinge uma 

fase que permite a restauração destes danos, a tropa de Engenharia os executa 

devolvendo a população uma área em melhores condições. 
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             Imagem 8: Controle de Danos em residência danificada no cumprimento de mandado de 
Busca. 

Fonte: GARBINO,2014. 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A coleta de dados permitiu a observação dos trabalhos de Engenharia 

realizados mais recorrentemente. A partir dessas observações, a tropa de 

engenharia responsável por realizar o apoio direto ou o reforço às tropas da Brigada 

Mecanizada empregadas em 1º escalão terá condições de se organizar melhor, 

tanto na constituição de grupos com funcionalidades e expertises diversas, como 

também mobilizando equipamentos e materiais de maneira correta para a realização 

das tarefas exigidas pelo decorrer da missão.  

A análise da literatura relativa à organização do Batalhão de Engenheiros 

Argentino mostrou uma engenharia mecanizada organizada a 4 companhias a 4 

pelotões; já a engenharia mecanizada americana encontra-se organizada em 

somente 1 (uma) Cia com três pelotões. 

A organização da engenharia mecanizada brasileira assemelha-se mais com 

a organização argentina, talvez pelo fato de Brasil e Argentina não possuírem uma 

cauda logística tão extensa quanto os Estados Unidos. Tal escolha pode ter 

justificativa pelo fato que a organização em Batalhões permite a melhor 

concentração de meios e consecutivamente evita a descontinuidade no apoio aos 

elementos em 1º Escalão. 

As Operações de Garantia da Lei e da Ordem são caracterizadas como 

operações de grande rapidez onde o Comandante Tático procura empregar o 

princípio da massa para realizar o investimento e cerco contra o APOP até conseguir 

superioridade terrestre e iniciar a fase de consolidação e manutenção dos objetivos. 
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A partir da pesquisa bibliográfica e das impressões colhidas através dos 

questionários visumbra-se a Cia E Cmb Mec como a fração de Engenharia ideal a 

ser posta em apoio em Operações GLO. 

Dessa maneira, buscou-se sugerir grupos funcionais, materiais e 

equipamentos que deveriam estar presentes quando essa Cia E Cmb Mec fosse 

acionada para cumprir tarefas de natureza GLO. 

Assim sendo, sugere-se que a Cia E Cmb Mec deva ser organizada da 

seguinte forma: 1(um) Pelotão de Comando composto de um Grupo de Comando, 

um Grupo de Inteligência e Análise de Imagens, um Grupo de Operações 

Psicológicas, um Grupo de Saúde e um grupo de instalação, 4(quatro) Pelotões de 

Engenharia de Combate Mecanizado composto por 2(dois) grupos de engenharia de 

combate, 1(um) grupo de neutralização de artefatos explosivos e 1(um) grupo de 

Abertura de Brechas e 1(um) Pelotão de Engenharia e Apoio. 

 Existência da Seção de Análise de Imagens justifica-se pelo emprego de 

drones nos reconhecimentos de Engenharia, gerando informações que auxiliariam o 

Escalão Superior em seu processo decisório. 

 A análise dos dados da (TABELA 1), mostra que 60,5% da amostra 

pesquisada executou Ações Cívico Sociais que, além de proporcionarem o retorno 

dos serviços básicos e assistenciais à população da área em litígio, constituem-se 

em importante ferramenta de coleta de dados, principalmente por fontes humanas, 

estando plenamente integrado com a Função de Combate Inteligência. Desse modo 

seria coerente a inclusão de uma Seção de Operações Psicológicas com o objetivo 

de traçar o perfil social da população envolvida e desenvolver ações de propaganda 

que estimulassem a população da área a desenvolver comportamentos que 

auxiliassem no transcurso das ações. 

O Pelotão de Engenharia e Apoio faz-se necessário em operações dessa 

natureza a fim de oferecer equipamentos e viaturas próprios para a execução de 

trabalhos relacionados à instalação, controle de danos e Ação Cívico Social. 

Por fim verifica-se que o aumento na demanda de necessidades promove 

um aumento de efetivo e de meios, contudo em nenhum momento a doutrina é 

alterada, podendo em determinadas situações grupos de engenharia atuarem de 

forma descentralizada sem contudo perder a unidade de comando. 
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FUNÇÃO POSTO 

GRAD 

EFETIVO VIATURA 

Grupo de 

Comando 

Cmt 1º Ten 1  - 

Adj 2º Sgt 1 - 

Auxiliar Cb 1 - 

Auxiliar Cb 1 - 

Sapador 

Mineiro 

Sd 1 - 

Sapador 

Mineiro 

Sd 1 - 

Motorista Sd 1 - 
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FRAÇÃO QC QDM OUTROS 

FUNÇÃO POSTO 

GRAD 

EFETIVO VIATURA 

1º Grupo de 

Engenharia 

de Combate 

Mecanizado 

Cmt 1º Ten 1  Equipado 

com 

martelete 

pneumátic

o, esmeril 

portátil, 

gancho 

com cabo 

de aço e 

roldana 

elétrica 

Sapador 

Mineiro 
2º Sgt 1 

Sapador 

Mineiro 
Cb 1 

Sapador 

Mineiro 
Cb 1 

Sapador 

Mineiro 

Sd 1 

Sapador 

Mineiro 
Sd 1 

Sapador 

Mineiro 

Sd 1 

Sapador 

Mineiro 

Sd 1 

Motorista Sd 1 

FRAÇÃO QC QDM OBS 

FUNÇÃO POSTO 

GRAD 

EFETIVO VIATURA 

2º Grupo de 

Engenharia 

de Combate 

Mecanizado 

Cmt 1º Ten 1  Equipado 

com 

martelete 

pneumático, 

esmeril 

portátil, 

gancho com 

cabo de aço e 

roldana 

elétrica  

Sapador 

Mineiro 
2º Sgt 1 

Sapador 

Mineiro 

Cb 1 

Sapador 

Mineiro 

Cb 1 

Sapador 

Mineiro 
Sd 1 

Sapador 

Mineiro 

Sd 1 

Sapador 

Mineiro 
Sd 1 

Sapador 

Mineiro 

Sd 1 

Motorista Sd 1 
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Obs: A Cia E Cmb possui 4(quatro) Pelotões de Engenharia de Combate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAÇÃO QC QDM OUTROS 

FUNÇÃO POSTO 

GRAD 

EFETIVO VIATURA 

Grupo de 

Abertura de 

Brechas 

Comandante 2º Sgt 1  - 

Cmt VBE 3º Sgt 1 - 

Mot VBE 

Eng 

Cb 2 - 

Op Eqp 

Abertura 

Brechas 

Cb 2 

 

- 

Aux Op Eqp 

Abertura 

Brechas 

Sd 2 - 

Grupo de 

Desativação 

de Artefatos 

Explosivos 

Comandante 2º Sgt 1  Dotados 

com 01 

GPS, 

01Detector 

Portátil e 1 

Robô 

Adjunto 3º Sgt 1 

Auxiliar Cb 1 

Motorista Sd 1 

Grupo de 

Desobstrução 

de Vias 

Comandante 2º Sgt 1  - 

Mot VBE 

Eng 

Cb 1 - 

Aux Sd 1 - 
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Pelotão de Equipamento de Engenharia 

 

FRAÇÃO QC QDM OBS 

FUNÇÃO POSTO 

GRAD 

EFETIVO VIATURA 

Pelotão de 

Equipamentos 

de Engenharia 

Comandante 1º Ten 1  - 

Adjunto 2º Sgt 1 - 

Tratorista Cb 2 - 

Operador de 

Motoniveladora 

Cb 2  - 

- 

Operador de 

Retroescavadeira 

Cb 2  - 

- 

- 

- 

Operador de 

Guindaste 

Cb 2 

 

- 

- 

- 

Operador de 

Carregadeira 

Sd 2 

 

- 

- 

- 

Operador de Rolo 

Compactador 

Sd 1 

 

- 

- 

Motorista de 

Caminhão 

Basculante 

Sd 6  CB de 

10m³ 

 


