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RESUMO 
O presente estudo propõe um modelo para a transformação da 21ª Companhia de Engenharia de 
Construção em um Batalhão de Engenharia de Selva para experimentação doutrinária, aproveitando 
as capacidades já existentes naquela Organização Militar, para agregar poder de combate e bem-
estar social à 2ª Brigada de Infantaria de Selva e à Guarnição de São Gabriel da Cachoeira. Buscou-
se por meio de pesquisa bibliográfica, consulta a relatórios de missões, questionário para oficiais de 
carreira de Engenharia, questionário para oficiais de carreira de infantaria e entrevista com militares 
com experiência e profundo conhecimento. Analisado os dados, delineou-se uma Estrutura 
Organizacional com natureza e valor compatível com as demandas e com as melhores práticas 
desenvolvidas. Apresentaram-se as tarefas realizadas pela 21ª Companhia de Engenharia de 
Construção em proveito da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, para corroborar que a Engenharia de 
Selva é realidade faltando ajustes para apoiar nas melhores condições e por fim sua formalização. 
 
Palavras-chave: Engenharia. Apoio de Engenharia Selva. Brigada de Infantaria de Selva. Combate. 
Construção. Híbrida. Estrutura organizacional. Capacidades. Tarefas. 
 
RESUMEN 
El presente estudio propone un modelo para la transformación de la 21ª Compañía de Ingeniería de 
Construcción en un Batallón de Ingeniería de Selva para experimentación doctrinal, aprovechando 
las capacidades que existen en aquella Organización Militar, para agregar poder de combate y 
bienestar social a la 2ª Brigada de Infantería de Selva y la Guarnición de São Gabriel da Cachoeira. 
Se buscó por medio de investigación bibliográfica, consulta a informes de misiones, cuestionario 
para oficiales de carrera de Ingeniería, cuestionario para oficiales de carrera de infantería y 
entrevista con militares con experiencia y profundo conocimiento. Se analizó los datos, delineó una 
Estructura Organizacional con naturaleza y valor compatible con las demandas y con las mejores 
prácticas desarrolladas. Se presentaron las tareas realizadas por la 21ª Compañía de Ingeniería de 
Construcción en provecho de la 2ª Brigada de Infantería de Selva, para corroborar que la Ingeniería 
de Selva es realidad faltando ajustes para apoyar en mejores condiciones y por fin su formalización. 
 
Palabras clave: Ingeniería. Apoyo de Ingeniería Selva. Brigada de Infantería de Selva. Combate. 
Construcción. Híbrido. Estructura organizacional. Capacidades. Tareas. 
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1 INTRODUÇÃO 

É consenso que a região amazônica é uma rica e vasta área do território 

nacional com importantes recursos hídricos, vegetais, animais e minerais. 

A proteção da Amazônia se desenvolve pela demarcação de Unidades de 

conservação de proteção integral e Unidades de conservação de uso sustentável e 

de forma indireta pelas terras indígenas demarcadas (Figura 1). 

 

A ocupação da região amazônica não foi eficiente. O ciclo econômico da 

borracha produziu uma ocupação pontual e não realizou a integração devido ao 

declínio produzido pela concorrência asiática. O projeto de agrovilas não teve 

suficientes subsídios do governo, a Zona Franca de Manaus e a Suframa não foram 

capazes de manter a atração da mão de obra excedente de outras regiões (VILA, 

2014, p. 150). 

Aproveitando-se do vazio demográfico da região, da ausência do Estado, da 

grande extensão de fronteiras não vigiadas, da cobertura vegetal e do modal fluvial 

as organizações criminosas de países vizinhos estendem suas ações no território 

brasileiro. 

Na evolução dos acontecimentos, o Exército Brasileiro (EB), observando o 

valor estratégico da região amazônica, cria as Brigadas Estratégicas na região de 

Selva, para fomentar a Estratégia da Presença e da Dissuasão: a 1ª Brigada de 

 
Figura 1 - Áreas de proteção ambiental e terras indígenas demarcadas 
Fonte: AmazoniaOrg, 2014 
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Infantaria de Selva (Boa Vista/RR), a 2ª Brigada de Infantaria de Selva (São Gabriel 
da Cachoeira/AM), 16ª Brigada de Infantaria de Selva (Tefé/AM), a 17ª Brigada de 

Infantaria de Selva (Porto Velho/RO), a 22ª Brigada de Infantaria de Selva 

(Macapá/AP) e a 23ª Brigada de Infantaria de Selva (Marabá/PA). 

A Brigada como Grande Unidade (GU) interarmas deve possuir elementos de 

combate, apoio ao combate e apoio logístico (BRASIL, 2014, p.6-12). Na doutrina 

Brasileira a dosagem planejada é uma companhia de engenharia de combate de 

selva (Cia E Cmb Sl) (Figura 2) para uma brigada de infantaria de selva (Bda Inf Sl), 

sem existir de fato (BRASIL, 2000, p. 6-1). 

 

De uma forma geral, pode-se afirmar que o ambiente operativo amazônico 

possui clima tropical e cobertura vegetal densa. Situam-se em regiões tropicais ou 

subtropicais com grande incidência de chuvas. É possível que um teatro de 

operações terrestre (TOT) ativado ou uma área de operações (A Op) ativada nesta 

região englobe áreas com presença de cultivos ou áreas despidas de terreno e 

vegetação características da selva (BRASIL, 1999, p. 10-7). 

Do ponto de vista militar: 
[...] o terreno das regiões de selva se apresenta de maneira variada, 
comportando terrenos planos pantanosos de baixa altitude até montanhas 
elevadas, incluindo áreas irregulares e de colinas. A hidrografia é composta 
por numerosos cursos de água, geralmente lodosos e sujeitos a uma 
grande variação de características (profundidade, velocidade de correnteza, 
curso, navegabilidade, etc.). A vegetação é impeditiva para tropas blindadas 
e mecanizadas e formada principalmente por: 
1) floresta tropical, com grande densidade de árvores muito altas; 
2) floresta tropical secundária, bastante densa e com vegetação de pequeno 
e médio portes; 
3) mangues, que podem avançar pelos cursos d’água formando obstáculos 
naturais aos desembarques (BRASIL, 1999, p. 10-7 e 10-8). 

As características naturais da Amazônia moldam a forma de emprego dos 

elementos de manobra, e há, por natureza, a descentralização das tropas e o 

combate se procede, fundamentalmente, como luta entre pequenas unidades de 

 
Figura 2 - A Estrutura Organizacional da Cia E Cmb Sl 
Fonte: Brasil, 2000, p 6-6 
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infantaria, muitas vezes caracterizado pelo combate corpo a corpo (BRASIL, 1999, 

p. 10-8). 

Por sua vez, há reflexo na engenharia que, também, será empregada de 

forma descentralizada (BRASIL, 1999, p. 10-8). 

A execução do apoio de engenharia (Ap Eng) neste ambiente se processará 

principalmente em ações de: reconhecimentos especializados; manutenção de 

estradas e pontes; trabalhos de organização do terreno; construção de instalações; 

produção de cartas e produção de água tratada (BRASIL, 1999, p. 10-09 e 10-10). 

Assim, pretende-se analisar as ações da 21ª Cia E Cnst em prol da 2ª Bda 

Inf Sl e utilizar os resultados desse estudo para propor o valor e a composição 

adequados para um eficiente apoio de engenharia para as Bda Inf Sl. 

1.1 PROBLEMA 

Atualmente, no EB, não há a Cia E Cmb Sl, apesar da previsão doutrinária 

do apoio de Engenharia à Bda Inf Sl e da premissa: “Uma vez que a Engenharia 

exerce sua atividade sobre um fator sempre presente – o terreno – deve haver, em 

cada escalão, uma Engenharia capaz de modificar as condições do mesmo, de 

acordo com a manobra respectiva” (BRASIL, 1999, p.1-4). 

Este apoio, por vezes, é desenvolvido por unidades de Engenharia de 

Construção, não orgânicas da brigada, com grande êxito, mas de forma emergencial 

e demandando um treinamento imediatamente anterior, tudo devido a sua natureza 

voltada às ações menos operativas. 

À Cia E Cmb Sl no contexto do das Bda Inf Sl cabe: 
A Engenharia tem como missão principal apoiar, com as vertentes de 
combate e construção, os elementos de emprego da F Ter nas operações 
desencadeadas no amplo espectro dos conflitos. [...] 
A Engenharia é importante vetor na prevenção de ameaças, no 
gerenciamento de crises e/ou na solução dos conflitos armados. [...] 
A Engenharia é instrumento imprescindível na estabilização das condições 
de bem estar da população (BRASIL, 2014, p. 6-3). 

No sentido de balizar a pesquisa e o desenvolvimento da doutrina com as 

necessidades de emprego do EB, foi formulado o seguinte problema: 

Qual a dosagem e estrutura organizacional que uma tropa de engenharia 

deve apresentar para apoiar adequadamente uma Bda Inf Sl? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de determinar as demandas de uma Bda Inf Sl em apoio de 

engenharia, o presente estudo pretende analisar o apoio da 21ª Companhia de 
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Engenharia de Construção (21ª Cia E Cnst) na cidade de São Gabriel da Cachoeira-

AM em proveito da 2ª Bda Inf Sl, para determinar o valor do apoio e propor uma 

estrutura organizacional para uma futura Unidade de Engenharia de Selva. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral foram formulados os objetivos 

específicos abaixo relacionados que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio: 

a. Apresentar os princípios e as características da Arma de Engenharia; 

b. Identificar as principais características naturais do ambiente amazônico 

que influenciam o apoio prestado pela arma de engenharia. 

c. Apresentar as missões da Arma de Engenharia no Ambiente 

Operacional de Selva no amplo espectro dos conflitos; 

d. Identificar as capacidades requeridas do Apoio de Engenharia no 

Ambiente Operativo de Selva no amplo espectro dos conflitos em prol das brigadas 

de infantaria de selva; e 

e. Apresentar o emprego operativo da 21ª Cia E Cnst no ano de 2016. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Apesar de os elementos de combate – as brigadas, a aviação do exército e 

os elementos de operações especiais – serem as fontes principais de poder de 

combate de uma força, os elementos de apoio ao combate participam incisivamente 

do sucesso através do apoio de fogo, do apoio ao movimento e da capacidade de 

coordenação e controle proporcionados à força (BRASIL, 2014, p. 6-7). 

Logo o estudo se justifica em propor uma estrutura organizacional flexível 

que adeque apoio de engenharia às necessidades da brigada de infantaria de selva, 

aumentando a eficiência dos elementos de manobra e elevando o Poder Relativo de 

Combate, pois: 
O apoio ao combate contribui diretamente com o aumento da eficiência dos 
elementos de manobra, podendo constituir-se em fator decisivo na 
avaliação do Poder Relativo de Combate. [...] (BRASIL, 2014, p. 6-8). 

O apoio de Engenharia à Brigada de Infantaria de Selva (Bda Inf Sl) resulta 

num incremento às funções de combate Movimento e Manobra, Logística e 

Proteção: 
Na função de combate movimento e manobra, o apoio de engenharia 
executa ações para garantir a liberdade de movimento e conduzir ações de 
contramobilidade como multiplicadores do poder de combate. 
Na função de combate logística proporciona apoio relativo ao material de 
Engenharia e proporciona o apoio geral de construção. 
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[...] na função de combate proteção executando trabalhos de fortificação de 
campanha e conduzindo ações de proteção contra engenhos falhados e 
dispositivos improvisados (BRASIL, 2014, p. 6-8). 

Por vezes, a população civil de localidades isoladas na selva, por não 

entenderem a necessidade das ações, se ofende com a atuação dos elementos 

subordinados à Bda Inf Sl no combate aos crimes transfronteiriços, gerando 

animosidades. 

A presença da Engenharia é a projeção da “mão amiga” do Exército 

Brasileiro que nesse ambiente atuaria como poderoso fator de integração entre a 

Brigada de Infantaria de Selva e a população local, aliviando os efeitos do 

Policiamento das fronteiras, além de agregar capacidades que permitam uma melhor 

operação no amplo espectro dos conflitos. 

A integração colabora para a Estratégia da Presença, criando um ambiente 

favorável na Dimensão Humana, pois “A Engenharia é instrumento imprescindível na 

estabilização das condições de bem-estar da população” (BRASIL, 2014, p. 6-3). 

O apoio de Engenharia à Bda Inf Sl e a população local, com uma estrutura 

organizacional adequada e flexível, contribuirá na geração de capacidades para a 

Força Terrestre. 

A guisa de contribuição pretende-se ao final deste trabalho apresentar como 

produto uma Estrutura Organizacional mais adequada ao ambiente Amazônico, bem 

como uma proposta de atualização do capítulo 6, que trata da companhia de 

engenharia de combate da brigada de infantaria de selva, do Manual de Campanha 

C 5-10, “O Apoio de Engenharia no Escalão Brigada”. 
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2. METODOLOGIA 

No intuito de formular uma possível solução para o problema, esta pesquisa 

contemplou: leitura analítica e fichamento das fontes, questionários, argumentação e 

discussão de resultados. 

Para abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os conceitos de 

pesquisa qualitativa, pois as referências obtidas por meio dos questionários foram 

fundamentais para a compreensão das necessidades dos militares. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo 

em vista a falta de experimentação doutrinária disponível acerca do tema, o que 

exigiu uma familiarização inicial, materializada pelos relatórios do Pelotão de 

Equipamento de Engenharia da 21ª Companhia de Engenharia de Construção (Pel 

Eqp E/21ª Cia E Cnst) e de questionário para uma amostra com vivência profissional 

relevante sobre o assunto. 

2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A pesquisa foi iniciada por uma revisão de relatórios e manuais doutrinários 

vigentes no período entre dezembro de 2014 e novembro de 2016 para definir 

termos, conceitos e atividades executadas pelo Apoio de Engenharia (Figura 3). 

 

Figura 3 - Definição de termos, conceitos e atividades 
Fonte: O autor. 

A delimitação temporal reflete o período em que o apoio de engenharia era 

devidamente registrado pela Turma de Apropriação do Pel Eqp E/21ª Cia E Cnst. 
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Foram utilizadas as palavras-chave engenharia, combate, construção, selva, 

apoio e Vietnam juntamente com seus correlatos em inglês e espanhol, na base de 

dados RedeBIE, Scielo e em sítios eletrônicos de busca na internet, sendo 

selecionados as fontes em português, inglês e espanhol. 

Em complemento foram coletadas informações em manuais, referentes ao 

tema, do Exército Brasileiro, do Exército do EUA e do Exército do Equador. 

Quanto ao tipo de situação de emprego limitou-se a operações de não-

guerra da 21ª Cia E Cnst em apoio a 2ª Bda Inf Sl. 

a. Critério de inclusão: 

- estudos publicados em português, inglês ou espanhol, relacionados ao 

apoio de engenharia à Bda Inf Sl ou similiares. 

b. Critério de exclusão: 

- estudos que abordam o emprego da Arma de Engenharia em obras de 

cooperação. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento do estudo sobre o assunto, o traçado da 

pesquisa contemplou a coleta de dados através de questionários e entrevista 

exploratória. 

2.2.1 Questionário 

O universo adotado foram os 154 oficiais da Arma de Infantaria que 

atualmente cursam a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) (para verificar a 

percepção do “cliente”) e 11 oficiais da Arma de Engenharia servindo na 21ª Cia E 

Cnst (para verificar a percepção do “prestador do serviço”). 

A amostra selecionada foi calculada através do aplicativo “Cálculo Amostral” 

com os seguintes parâmetros erro amostral de 10%, heterogeneidade de 50% e 

nível de confiança de 90%. Do cálculo realizado, resultou uma amostra de 48 

militares do Curso de Infantaria da EsAO e 10 militares para 21ª Cia E Cnst. 

O questionário foi submetido à pré-teste com 03 (três) Capitães-alunos da 

EsAO 2018, que já serviram em Organizações Militares de Engenharia de 

Construção sediadas no Comando Militar da Amazônia (CMA) e Comando Militar do 

Norte (CMN) e com 05 Capitães-alunos de Infantaria cursando o CAO 2ª ano/2018. 



8 

 

2.2.2 Entrevistas 

Com finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, será realizada entrevista exploratória com o seguinte especialista: 

Nome Justificativa 

CADSON DE SOUZA BARBOZA – Maj 

EB 

Experiência como Comandante da 21ª 

Cia E Cnst 

Quadro 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O Autor 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Antes da apresentação dos resultados, serão apresentadas as informações 

colhidas a fim de atingir os objetivos intermediários deste estudo. 

3.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1.1 Propostas anteriores 
Da análise dos principais estudos encontrados, no Brasil, sobre o apoio de 

engenharia nas operações de selva ou no ambiente de selva, verificamos as 

seguintes propostas: 

a. Viabilidade do Pelotão de Engenharia de Combate de Selva (Pel E Cmb 

Sl) orgânico do Comando de Fronteira/Batalhão de Infantaria de Selva (CF/BIS); 

b. Criação de uma Cia E Cmb Sl, com o projeto piloto da 23ª Cia E Cmb Sl 

subordinada à 23ª Bda Inf Sl; 

c. Criação do BE Cmb Sl, a partir da transformação do Batalhão de 

Engenharia de Construção; 

d. Criação do BE Sl, a partir da transformação do Batalhão de Engenharia 

de Construção; e 

e. Criação do Comando de Engenharia de Selva, a partir da transformação 

do 2º Grupamento de Engenharia. 

3.1.1.1 Pel E Cmb Sl 

Segundo Fraxe (1993) o CF/BIS não possui estrutura apta a absorver os 

encargos de natureza técnica inerentes a uma unidade com tropa de engenharia 

dotada de materiais e equipamentos especializados: 
O material é a principal arma da engenharia. Restringir seu material e 
equipamento, sob a alegação de torná-la mais leve, é privá-la de sua 
capacidade de realizar os principais trabalhos técnicos, que são essência de 
seu apoio (FRAXE, 1993, p 39). 
Por se tratar de elemento de apoio, nível fração, deveria ser enquadrado 
pela Companhia de Comando e Apoio (Cia C Ap) da unidade. Esta 
subunidade [...] está no limite de sua capacidade de comando e controle 
(FRAXE, 1993, p 49). 

Portanto, essa dosagem de 01 Pel E Cmb Sl a 03 (três) Grupos de 

Engenharia (Gp E): 
[...] transformaria o Pel E Cmb Sl em mero pelotão de sapadores e causaria 
distorção no adestramento de oficiais e sargentos de engenharia, uma vez 
que grande parte de seus trabalhos seriam assumidos pelo escalão superior 
(FRAXE, 1993, p 39). 

Para Fraxe (1993) as missões, a organização e o emprego visualizados para 

engenharia do CF/BIS: 
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[...] torna o Pel E Cmb apoio de valor incompatível, posto que ao absorver o 
mínimo de equipamento necessário excede as possibilidades desse 
pelotão, tornando-o bem maior que o Pel E Cmb (Figura 4) doutrinário 
(FRAXE, 1993, p 45). 

 
Figura 4 - O Pel E Cmb Sl orgânico do CF/BIS 
Fonte: FRAXE, 1993, p. 45 

 
Como conclusão do trabalho resulta a inviabilidade do Pel E Cmb Sl e duas 

opções de apoio de engenharia no escalão CF/BIS: 

a. para os CF/BIS com BEC na mesma sede, o próprio BEC prestaria o 

apoio; e 

b. para os CF/BIS distantes de BEC, criação de uma Cia E Cmb Sl para 

prestar o apoio. 

3.1.1.2 Cia E Cmb Sl 

Segundo o Estado-Maior do Exército (2000) o apoio de engenharia no 

escalão Bda Inf Sl é prestado pela Cia E Cmb Sl, que lhe é orgânica. Sendo sua 

missão: 
Multiplicar o poder de combate da Bda, proporcionando-lhe a mobilidade, 
assegurando-lhe a contramobilidade e contribuindo para a sua proteção 
(BRASIL, 2000, p 6-1). 

A Cia E Cmb Sl deve possuir as seguintes possibilidades: 
1. planejar e supervisionar os trabalhos de engenharia no âmbito da Bda; 
2. executar reconhecimentos especializados de engenharia; 
3. lançar e operar seus botes de assalto; 
4. construir e manter passadeiras com uma equipagem de passadeira 
(144 m); 
5. apoiar, simultaneamente, o emprego de até 3 (três) peças de manobra 
da Bda; 
6. realizar a manutenção, até 3º escalão, de seu material de engenharia; 
7. coordenar a exploração e o emprego dos recursos locais de engenharia; 
8. lançar ou construir obstáculos, abrigos e outros trabalhos de organização 
do terreno, que requeiram mão-de-obra e/ou equipamentos especializados; 
9. lançar e remover obstáculos, inclusive subaquáticos; 
10. realizar abertura e fechamento de passagens em obstáculos, inclusive 
campos de minas; 
11. desativar armadilhas e cargas explosivas preparadas pelo inimigo; 
12. planejar o sistema de barreiras de brigada; 
13. balizar pistas e vaus; 
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14. balizar, reparar e conservar campos de pouso e zona de pouso de 
helicópteros (ZPH); 
15. prestar assistência técnica de engenharia às tropas da Bda; 
16 prover sua segurança quando estacionada ou em marcha; 
17. assessorar o Cmdo da Bda nos assuntos relativos a camuflagem; 
18 reparar estradas; 
19. construir e operar portada (Prtd); 
20. construir, manter e operar 2 (duas) portadas pesadas; 
21. empregar seus Pel E Cmb, normalmente, de forma descentralizada; 
22. empregar frações de valor inferior a Pel E Cmb; 
23 executar trabalhos em instalações de interesse da Bda e das 
comunidades locais; 
24. lançar obstáculos pré-fabricados e portáteis, bem como construir 
obstáculos improvisados; 
25. lançar armadilhas e zonas de obstáculos; 
26. assessorar o Cmdo da Bda no planejamento e Org dos pontos fortes; 
27. realizar trabalhos de fortificações de campanha nos pontos fortes que 
requeiram técnica, equipamento ou pessoal especializados; 
28. construir pontos de atracação, ancoradouros; 
29. conservar e reparar estradas com limitações; 
30. construir pontes semi-permanentes com recursos locais; 
31 instalar sistemas de alarmes e iluminação; e 
32. operar balsas improvisadas (regionais) (BRASIL, 2000, p 2-2, 2-3 e 6-2). 

A Cia E Cmb Sl tem capacidade limitada para: 
1. construir e melhorar campos de pouso e ZPH; 
2. executar trabalhos de camuflagem; 
3. construir instalações; 
4. construir e melhorar estradas; 
5. atuar, limitada pelo armamento orgânico, na defesa de seus canteiros de 
trabalho; 
6. apoiar a transposição de obstáculos aquáticos; e 
7. realizar a minagem e a desminagem fluvial (BRASIL, 2000, p 2-3 e 6-2). 

Apesar desta dosagem proposta no manual de campanha “O Apoio de 

Engenharia no Escalão Brigada”, C 5-10, a Instrução Provisória (IP) Operações na 

Selva, IP 72-1, também publicação do Estado-Maior do Exército, informa que a 

dosagem de uma subunidade por Brigada estaria aquém do necessário 

(BRASIL,1997, p 8-7). 

Além disso, a subunidade puramente de combate não prestaria o apoio 

desejado, pois a turma de construção do Pelotão de Apoio é dimensionada para 

construções prediais, carpintaria, solda elétrica e bombeiro hidráulico (BRASIL, 

2010, p 6-6). 

Devido à falta de eixos terrestres ou má qualidade dos existentes, o apoio de 

engenharia deveria dispor de meios de engenharia de construção (BRASIL,1997, p 

8-5). 

Do estudo, verifica-se que a Cia E Cmb Sl não apoiaria a Bda Inf Sl nas 

melhores condições, pois apresenta as seguintes deficiências: 
-Pouca flexibilidade para apoiar tanto operações de selva como ribeirinhas, 
dada sua pequena estrutura em pessoal e material; 
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-Capacidade de enquadrar reforços praticamente esgotada; 
-Incapacidade de prestar simultaneamente reforço e apoio ao conjunto à 
brigada quando esta empregar todos seus elementos de forma 
descentralizada, já que conta apenas com três pelotões de engenharia, bem 
como incapacidade de reforçar, quando necessário, as frações de 
engenharia que já apoiam esses elementos; 
-Limitada capacidade de durar na ação, face à impossibilidade de 
proporcionar descanso através de rodízio aos combatentes, necessário 
devido aos longos períodos de operação; 
-Limitada capacidade de enquadramento de meios de transposição de 
cursos d'água e de equipamentos de engenharia (BRANDÃO, 1992, p. 51 e 
52). 

Como proposto por Fraxe (1993), este valor de apoio seria compatível com 

as necessidades de um Comando de Fronteira/BIS. 

3.1.1.3 BE Cmb Sl 

Este tipo de Unidade foi assim proposta: 
Nossa proposta é em muito semelhante à estrutura dos batalhões de 
engenharia de combate que prestam o apoio às brigadas mecanizadas e 
blindadas, ou seja, um BE Tipo II (Figura 5), com duas companhias de 
engenharia de combate a três pelotões cada uma. 
Para apoiar a transposição de pequenos cursos d'água e o transporte fluvial 
em operações ribeirinhas, foi criada a companhia de transporte fluvial e 
equipagem leve (Cia Trnp Flu Eqp L) (BRANDÃO, 1992, p 49). 

 
Figura 5 - BE Sl 
Fonte: BRANDÃO, 1992, p. 48 

Segundo Brandão (1992), pode parecer contraditório a proposta de uma 

estrutura pesada, um BE Sl, em uma região solicita por pronta-resposta e fluidez. 

Mas apoio de engenharia realizado por elemento de valor Unidade 

apresentaria as seguintes vantagens: 
• Maior flexibilidade para apoiar tanto operações de selva quanto ribeirinhas, 
em virtude de sua maior estrutura de pessoal e material; 
• Maior capacidade de enquadrar reforços, tanto pessoal como material; 
• Ampliação da capacidade operacional da engenharia da brigada aos 
níveis do recomendado pela experiência de operações recentemente 
realizadas em ambiente de selva; 
• Boa capacidade para realizar missões de apoio ao conjunto 
simultaneamente com as de reforço, considerando o pleno emprego dos 
elementos de manobra da brigada; 
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• Boa capacidade para reforçar as frações de engenharia empregadas em 
apoio aos elementos de manobra da brigada; 
• Maior capacidade para descentralizar seus meios; 
• Maior capacidade de durar na ação tendo em vista poder realizar o rodízio 
de seus combatentes nas operações de longa duração; 
• Menor dependência do apoio do escalão superior; 
• Aumento da capacidade de transporte fluvial com reflexos na brigada 
como um todo, bem como de sua capacidade de transposição de cursos 
d’água, ampliando a envergadura dessas operações no âmbito da brigada 
(BRANDÃO, 1992, p 52 e 53). 

Poder-se-ia imaginar que a criação de uma Engenharia Divisionária que 

pudesse absorver parte dos trabalhos atuaria na redução do valor da engenharia 

orgânica da Bda Inf Sl, mas: 

Obviamente, a existência do apoio do escalão superior à engenharia da 
brigada nos conduziria a raciocinar com uma organização cuja estrutura 
seria aliviada em efetivos e material orgânico. No entanto. As grandes 
distâncias, as imensas dificuldades de transporte e o real e efetivo peso de 
uma engenharia divisionária nos leva a perguntar: Poderá realmente a 
engenharia do escalão superior nos apoiar com OPORTUNIDADE e os 
MEIOS requeridos (BRANDÃO, 1992, p 54)? 

3.1.1.4 BE Sl 

Segundo de Macedo (1993) foi idealizado dois tipos de Grande Unidade 

(GU) para operar na Região Amazônica: 
- Brigada de Infantaria de Selva de Fronteira enquadraria as unidades de 
fronteira e teria como missão principal a manutenção da integridade 
nacional. 
- Brigada de Infantaria de Selva de Pronto Emprego, com a finalidade de 
atender a qualquer necessidade, em qualquer parte da Região Amazônica 
(Macedo, 1993, p 33). 

Conforme Macedo (1993) o apoio de Engenharia à operação dessas 

brigadas necessitará atender os seguintes pontos: 
- ser dotada de uma estrutura organizacional que permita prestar o apoio 
adequado a uma grande diversidade de trabalhos em regiões com 
características diversas e grandes distâncias do comando central; 
- ser estruturada de maneira que a força apoiada tenha o máximo de 
liberdade de ação na montagem da sua manobra e na condução das 
operações, prescindindo sempre que possível do apoio do escalão superior; 
- ser dotada de meios em pessoal e materiais adequados características 
peculiares da Amazônia; 
- ser dotada de equipamentos de Engenharia que permitam atender a 
grande demanda de trabalhos técnicos daquela região; 
- possuir meios de transporte orgânicos capazes de deslocá-la por terra ou 
água, considerando a precária rede de estradas e a grande rede hidroviária 
existentes e, ainda, os tipos de operações que irá apoiar; e 
- aproveitar ao máximo a estrutura existente de forma a absorver o pessoal 
aclimatado e treinado, apto em trabalhos técnicos e com grande 
conhecimento da Região Amazônica. 

Combinando as premissas com os tipos de GU idealizados, chegou-se a 

seguinte conclusão: 
A Engenharia para apoiar estas brigadas seria criada baseada na estrutura 
dos atuais Batalhões de Engenharia de Construção, a qual, seria acrescida 
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uma Companhia de Engenharia de Combate de Selva (Cia E Cmb Sl), para 
apoiar a Bda lnf Sl de Fronteira e duas para apoiar a Bda Inf Sl de Pronto 
Emprego (Figura 6) (Macedo, 1993, p.38). 

 
Figura 6 - BE Sl de pronto emprego 
Fonte: MACEDO, 1993, p. 38 

Cabe à ressalva que a Estrutura Organizacional descrita corresponde ao 

BEC da região Amazônica em vigor no ano de 1993. A Figura 7 representa a 

Estrutura Organizacional prevista no anteprojeto do manual de campanha Batalhão 

de Engenharia de Construção (C 5-21): 

 
Figura 7 - BEC 
Fonte: BRASIL, 2005, p. 2-3 

3.1.1.5 Cmdo E Sl 

Segundo Tavares (1997), a Engenharia de SeIva seria uma nova forma de 

engenharia, com características próprias, voltadas para as operações na selva. 

Tavares (1997) visualizou sua implantação em várias fases, de forma a 

permitir a mobilização de meios, em especial materiais. 

Observemos o processo de implantação idealizado por Tavares: 
a. Fase Preliminar 
(1) Dotar os BE Cnst de material de engenharia orgânico de OM de 
Engenharia de Combate (OM E Cmb), à exceção do 9° BE Cnst. 
(2) Subordinar a 1ª/1º BE Cnst, permanecendo em suas atuais instalações, 
ao 7º BE Cnst, que passará a ter duas Cia E Cnst, tornando-se Tipo II. 
b. 1ª Fase - Implantação da Engenharia de Combate de Selva (Eng Cmb SI) 
(1) 1ª Etapa: Criar companhias de engenharia de combate de selva (Cia E 
Cmb SI), nos 5º, 6º e 7º BE Cnst, por transformação de uma Cia E Cnst em 
cada um eles, respectivamente. 
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(2) 2ª Etapa: Criar uma companhia de engenharia de pontes e painéis (Cia 
E Pnt Pa) e uma companhia de engenharia de pontes flutuantes (Cia E Pnt 
Flu), no 8º BE Cnst, por transformação de suas duas Cia E Cnst. 
c. 2ª Fase - Organização da Eng Cmb SI 
(1) 1ª Etapa: Criar o Comando de Engenharia de Selva (Cmdo Eng SI), 
exercido pelo comando do 2º GEC e constituído por todos os meios de 
engenharia existentes no TO Amazônico: OM de E SI (OM E SI), OM de 
Engenharia de Combate de Selva (OM E Cmb SI), 12ª Comissão Regional 
de Obras (CRO) e 4ª DL. 
(2) 2ª Etapa 
(a) Transformar o 8º BE Cnst em Batalhão de Serviço e Manutenção de 
Engenharia de Selva (Btl Sv Mnt E SI). 
(b) Criar os BE SI, com base nos 5º, 6º e 7º BE Cnst, compostos por uma 
Cia E Cmb SI e uma Cia E Cnst. 
O Cmdo Eng SI, organizado com base no 2º GEC, mantém todos os seus 
elementos constitutivos vigentes (material, pessoal, organizacional e 
doutrinário). 
O Btl Sv Mnt E SI será o responsável pelos trabalhos logísticos dos 
escalões mais altos relativos ao material de engenharia de combate e por 
aumentar o apoio às Cia E Cmb SI. 
Assim, a organização da Engenharia na Amazônia, ao final da 2ª fase, 
corresponderá ao representado abaixo (Figura 7) (TAVARES, 1997, p 22): 

 
Figura 8 - O Cmdo Eng Sl 
Fonte: TAVARES, 1997, p. 22 

Outras características do Cmdo E Sl são: 
Não é previsto engenharia de brigada, cabendo aos BE SI (Figura 8) apoiar 
tal escalão através dos seus elementos constitutivos. 
A engenharia divisionária (ED) será composta pelo 5º, 6º, e 7º BE SI, o que 
é coerente, em termos de planejamento, tendo em vista a previsão de uma 
DE para o TO Amazônico. 
O Btl Sv Mnt E SI e 9º BE Cnst integrarão a Engenharia de Exército (E Ex). 
Ambos estarão prestando apoio em profundidade, como se divisionários 
fossem. 
O Cmdo Eng SI, de nível exército de campanha nesta concepção, na 
prática, estará realizando o papel de ED, coordenando e controlando toda a 
engenharia que trabalha em proveito direta ou indiretamente das Bda lnf SI 
existentes (TAVARES, 1997, p 23). 
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.  
Figura 9 - BE Sl orgânico do Cmdo Eng Sl 
Fonte: TAVARES, 1997, p. 23 

O apoio de engenharia a Bda Inf Sl se prestaria da seguinte forma: 
Prevê-se a criação de três BE SI, localizados relativamente próximos às 
brigadas que serão apoiadas, conforme já exposto, anteriormente, na 
concepção da E SI. Considerou-se, nesse caso, apenas as três brigadas 
que não possuem engenharia orgânica. A 23ª Bda lnf SI, por ter a sua Cia E 
Cmb SI, mesmo que ainda não exista fisicamente, foi excluída da 
abrangência da proposta formulada. 
Objetivou-se estabelecer as condições para que o apoio ao escalão brigada 
seja realizado por uma tropa de valor companhia. Dessa maneira, as 17ª, 1ª 
e 16ª Bda lnf SI serão apoiadas pelas Cia E Cmb SI, orgânicas dos 5º, 6º e 
7º BE SI respectivamente. 
A forma de apoio será a de reforço, materializando-se pela subordinação 
temporária da Cia E Cmb SI (Figura 9), com todos os seus meios em 
pessoal e material, à peça de manobra apoiada, durante o tempo 
necessário às operações. O valor do apoio está diretamente relacionado à 
disponibilidade de pessoal, coerente com os objetivos previstos para o BE 
SI (TAVARES, 1997, p. 31). 

 
Figura 10 - Cia E Cmb Sl/ BE Sl 
Fonte: TAVARES, 1997, p. 31 

Segundo Tavares, a presença das frações de equipamento e manutenção e 

de equipagens e embarcação na Cia E Cmb Sl servem para dar flexibilidade e 

independência convenientes execução de trabalhos técnicos em situação de reforço. 

O Cap Bruno Lima apresentou em 2017 uma estrutura organizacional para 

um BE Cmb Sl da Engenharia responsável pelo apoio em profundidade, que poderia 

ser enquadrada por este Cmdo E Sl: 
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Figura 11 - BE Cmb Sl do Escalão superior 
Fonte: LIMA, 2017, p. 37 

3.1.2 Características do ambiente amazônico 
A influência do ambiente Amazônico nas operações de selva decorre 

destacadamente de suas características geopolíticas e militares. 

De forma resumida as características geopolíticas da Região Amazônica 

seriam as seguintes: 
1) Aspectos fisiográficos 
A Amazônia, apesar da homogeneidade, apresenta variações acentuadas 
nos aspectos fisiográficos. 
A floresta e os rios condicionam a ocupação da região e, por certo, pesarão 
fundamentalmente na condução das operações militares. 
Apesar da predominância da planície, há uma expressiva área de planaltos 
e a ocorrência de serras e montanhas, onde o clima, a vegetação e a 
hidrografia são substancialmente diferentes. 
A construção de estradas é dificultada, principalmente, pelas características 
do solo, pelas chuvas e pela rarefação de granitos. 
As hidrovias cresceram efetivamente de importância diante das dificuldades 
de circulação impostas pela floresta. 
A floresta equatorial, pela sua amplitude, confere características próprias às 
operações militares, pois, embora permeável para o homem a pé, é 
restritiva ao movimento que não se apoie nas aquavias e nas escassas 
rodovias. 
A ocorrência de campos e cerrados e de serras e montanhas, com 
características diferentes da floresta, torna mais complexa a organização e 
o emprego de tropas na Amazônia. 
O clima quente e úmido, associado às dificuldades da selva, traz 
consequências danosas para o pessoal e para o material. 
As chuvas, abundantes durante quase todo o ano, reduzem 
consideravelmente a capacidade das rodovias não pavimentadas e, 
associadas a índices de nebulosidade muito elevados, dificultam e 
restringem o emprego de aeronaves. 
O litoral, por ter costas baixas e recortadas, favorece a abordagem da 
Região Amazônica pelo Oceano Atlântico, porém a floresta dificulta essa 
penetração. 
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2) Aspectos psicossociais 
A AMAZÔNIA possui vazios ecumênicos. A população concentra- se nas 
capitais estaduais e ao longo dos grandes rios e de algumas rodovias, 
tomando nossas fronteiras muito vulneráveis às ações de elementos 
externos e ilegais. 
É grande a miscigenação da população, com traço marcante de sangue 
indígena. O amazônida é um tipo que, contentando-se com o padrão de 
vida humilde, facilita a ocupação dos grandes espaços territoriais, vivendo 
como mateiro, garimpeiro, caçador, canoeiro, pescador, madeireiro, roceiro 
e colhedor dos produtos da selva. O isolamento das habitações, vilas e 
cidades dificultam as atividades no campo da saúde, de educação e da 
cultura. 
3) Aspectos econômicos 
As inúmeras riquezas naturais da Amazônia, principalmente minerais, quase 
intactas, representam o potencial econômico da região e podem motivar 
conflitos internacionais de natureza e intensidade diversas. 
A estrutura econômica deficitária da Amazônia restringe as possibilidades 
de utilização dos recursos locais para as operações militares, apesar 
dessas riquezas. 
O transporte fluvial é predominante na área, complementado pelo rodoviário 
e pelo aéreo. A infraestrutura portuária é fraca, de operações lentas e 
sujeita ao regime dos rios e percursos alongados pelos meandros dos rios 
ou por talvegues paralelos. Os portos fluviais, principalmente os de Belém 
(PA), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Santarém (PA) e Macapá (AP) e os 
pontos extremos navegáveis pelos navios da Flotilha do Amazonas 
assumem importância estratégica para as operações militares. 
No sistema rodoviário, há destaque para: 
-as rodovias BR-153 (BELÉM- BRASÍLIA) e a BR-364 (CUIABÁ- PORTO 
VELHO- RIO BRANCO -CRUZEIRO DO SUL), por ligarem a AMAZÔNIA 
aos principais centros industriais do País e acelerarem o desenvolvimento 
econômico das regiões por onde atravessam; 
 -a rodovia BR-230 (TRANSAMAZÓNICA) e suas transversais, apesar de 
não estarem pavimentadas, interligam diversas hidrovias, criando 
flexibilidade de acesso ao interior da AMAZÔNIA; 
-as rodovias BR-174 (MANAUS - BOA VISTA) e a BR-319 (MANAUS - 
PORTO VELHO) complementam o sistema hidroviário entre essas 
importantes cidades da região. 
As capitais dos Estados possuem aeroportos de nível internacional e linhas 
regulares de aviação comercial, com destaque para MANAUS (AM). É 
relativamente grande o número de cidades com aeroportos servidos com 
linhas aéreas regionais, proporcionando flexibilidade no transporte aéreo 
(MILANEZ, 1993, p 4 a 7). 

Quanto ao valor militar do terreno partiremos da seguinte análise: 
1) Observação e campos de tiro 
Na AMAZÔNIA, a floresta restringe, consideravelmente, a observação e os 
campos de tiro, dificultando a obtenção de informações e a coordenação e 
controle das operações militares, bem como limitando o emprego de 
armamento e aumentando a necessidade de segurança. Por isso, as 
regiões que dominam os cursos de água, as praias, os campos e os 
desmatamentos são valorizadas. 
2) Obstáculos 
Na selva, as condições meteorológicas adversas tendem a agravar ainda 
mais os obstáculos naturais (pântanos, rios, áreas alagadas, escarpas, 
barrancos e a própria vegetação). As chuvas tornam intransitáveis as 
estradas não revestidas e impedem a passagem por igarapés normalmente 
vadeáveis, ao elevar-lhes bruscamente o nível d'água. 
Os obstáculos artificiais têm sua eficiência aumentada na selva em relação 
ao terreno normal. 
3) Cobertas e abrigo 
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A floresta oferece coberta e abrigos em abundância, entretanto, isso se faz 
restringir ainda mais as possibilidades de emprego do armamento. A 
natureza do solo facilita a organização do terreno. 
4) Acidentes capitais 
Por influência dos aspectos fisiográficos e psicossociais, os acidentes 
capitais coincidem com: 
- cruzamentos, entroncamentos, bifurcações, pontes, vaus, caminhos e 
trilhas; 
- clareiras que possibilitem locais de reunião; 
- campos de pouso; 
-localidades, notadamente, as ribeirinhas. 
5) Vias de acesso 
Sendo a região praticamente um grande obstáculo, as vias de acesso são 
constituídas pelas vias de circulação - as hidrovias e as poucas estradas 
existentes. As vias de acesso podem ser mais amplas nas regiões 
desmatadas e de campos naturais. 
No entanto, pode-se considerar a floresta como uma ampla VA para tropa a 
pé (MILANEZ, 1993, p 7 a 8). 

3.1.3 Princípios e Características da Arma de Engenharia 
O manual de campanha C 5-1 versa sobre o emprego da arma de 

Engenharia. 

Consta nele as características da Arma de Engenharia, que devem ser 

observados para a melhor consecução do apoio de engenharia, a saber: 

DURABILIDADE 
DOS TRABALHOS 

Em consequência de suas missões, a Engenharia é empregada na execução 
de trabalhos duráveis, que ficam materializados nas construções e 
destruições, as quais permanecem 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, de acordo com 
suas necessidades. 

AMPLITUDE DE 
DESDOBRAMENTO 

A Engenharia tem uma grande amplitude de desdobramento porque 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 em profundidade. 

APOIO EM 
PROFUNDIDADE 

O apoio de Engenharia se exerce em profundidade porque o escalão superior 
apoia os escalões subordinados com meios em pessoal e/ou em material que 
se fizer 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 é submetido a uma dupla subordinação: 
- por um lado, está diretamente subordinado ao comandante do escalão ao 
qual pertence; e 
- por outro lado, está tecnicamente subordinado ao comandante de 
Engenharia do escalão superior. 
O comandante de Engenharia de cada escalão exerce uma ação de 
coordenação e controle técnico, através dos canais técnicos, diretamente, 
sobre a Engenharia dos escalões subordinados. Essa ação assegura 
progressividade e uniformidade aos trabalhos realizados nos diversos 
escalões. 

Quadro 2 - Características da Arma de Engenharia 
Fonte: BRASIL, 1999, p. 1-7 
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Igualmente importantes para a execução do apoio de Engenharia nas 

melhores condições estão contidos no manual os seus princípios gerais de emprego, 

a saber: 

EMPREGO COMO 
ARMA TÉCNICA 

Em decorrência do caráter técnico de suas missões, a Engenharia é 
organizada e instruída para realizar trabalhos que exijam técnica 
aprimorada e equipamentos especiais. Seu emprego em missões de 
combate é considerado uma medida excepcional. 

EMPREGO 
CENTRALIZADO 

O emprego centralizado permite um melhor aproveitamento dos meios. 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 

Uma unidade de Engenharia deve permanecer, sempre que possível, nos 
trabalhos que lhe foram designa dos, até a sua conclusão. A substituição 
de uma unidade no decorrer de um trabalho acarreta uma solução de 
continuidade que afeta seu rendimento. 

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. É preferível ter-se uma estrada precariamente 
trafegável em toda sua extensão, a uma parcialmente concluída. 

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. 
É no escalão brigada que a manutenção dos laços táticos se revela de 
forma mais completa e satisfatória. 
Devido a diversos fatores, nos escalões mais altos torna-se mais difícil a 
fiel observância desse princípio. 

ENGENHARIA EM 
RESERVA 

Normalmente, 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 em prego futuro. Após um período de 
operações, as tropas de Engenharia deixam de realizar trabalhos durante o 
tempo necessário para a sua reorganização e recuperação. 

PRIORIDADE E 
URGÊNCIA 

a) O emprego dos meios de Engenharia decorre, essencialmente, do 
levantamento das necessidades em trabalhos de Engenharia que 
interessem à condução das operações consideradas. Essas necessidades 
são, em geral, numerosas e superiores às disponibilidades em tempo e em 
meios. É necessário, portanto, fixar as prioridades dos diversos trabalhos a 
realizar, tomando por base a sua importância relativa para a manobra, a fim 
de que seja possível atender às operações planejadas, da melhor forma, 
com os meios disponíveis. 
b) A urgência de um trabalho, ou seja, o prazo em que o mesmo deve ser 
concluído, pode estar traduzida na própria prioridade, conforme sua 
importância para a manobra considerada. Quando isso não acontecer, é 
possível admitir-se que, dentro de uma mesma prioridade, existam 
trabalhos com urgências diferentes. Em certos casos, pode haver trabalhos 
com prioridade mais baixa, que necessitam ser concluídos antes de outros 
com prioridade mais elevada, em nada alterando o cumprimento da missão 
recebida. 

Quadro 2 - Princípios gerais de emprego 
Fonte: BRASIL, 1999, p. 1-9 a 1-10 
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Os princípios e características são fatores norteadores e potencializadores 

do emprego dos elementos de engenharia. Balizam a forma como os diversos 

escalões de engenharia atuariam em melhores condições. 

Por exemplo, pela característica “apoio em profundidade” um escalão 

superior de engenharia poderia assumir os trabalhos de retaguarda da engenharia 

de brigada, mas a não existência do escalão superior ou o impedimento de apoiar 

devido ao regime dos rios não impedirão o apoio à brigada. 

Ou ainda, pelo princípio de emprego “emprego centralizado” a engenharia 

deveria empregar no mínimo um pelotão de engenharia de combate junto ao 

elemento de manobra da brigada, mas observa-se o constante emprego de 

elementos valor destacamento de engenharia composto por 2 a 6 militares em apoio 

direto ou reforço a 2ª Bda Inf Sl. 

3.1.4 Missões da arma de Engenharia nas Operações de selva 
É finalidade da arma de Engenharia: 

[...] arma de apoio ao combate que tem como missão principal proporcionar 
aos elementos de combate da Força Terrestre o apoio especializado à 
mobilidade, contramobilidade e proteção da tropa, nas operações 
desencadeadas no amplo espectro dos conflitos, caracterizando-se como 
um fator multiplicador do poder de combate. 
Provê, ainda, Apoio Geral de Engenharia e apoio de Geoinformação à Força 
Terrestre (ou ao Exército). 
A Engenharia contribui, também, com a função de combate logística, 
executando as tarefas do Grupo Funcional Engenharia, da Área funcional 
Apoio de Material. Esse apoio é chamado de “Logística de Engenharia”. 
Em tempo de paz, a Engenharia coopera com o desenvolvimento nacional e 
o bem estar social, realizando projetos, obras e assistência técnica em 
patrimônio imobiliário e meio ambiente em atendimento a órgãos federais, 
estaduais, municipais e, excepcionalmente, a iniciativa privada, além de 
atendimento à população nas ações de defesa civil (BRASIL, 2016, p 3). 

Para apoiar aos elementos de combate a engenharia orgânica poderá ser 

empregada em ações tática de apoio ao combate, tais como: reconhecimentos 

especializados, trabalhos em estradas e pontes, organização do terreno, instalações 

e assistência técnica. 

Nas operações na selva espera-se da arma de Engenharia a execução das 

seguintes tarefas: 
(1) o apoio de engenharia caracteriza-se pela grande diversificação dos 
trabalhos técnicos a serem realizados. Dentre os mais comuns, destacam-
se: 
(a) reconhecimento de engenharia; 
(b) preparação e melhoramento de locais de desembarque ribeirinho; 
(c) construção e manutenção de estradas; 
(d) abertura e melhoramento de acesso para viaturas à margem das 
aquavias; 



22 

 

(e) construção e/ou preparação de pista de pouso, aeroportos, 
ancoradouros e portos fluviais; 
(f) construção e destruição de instalações diversas; 
(g) lançamento, destruição ou remoção de obstáculos, em terra e nas 
aquavias; 
(h) construção, lançamento e destruição de pontes e outros meios de 
travessia de cursos de água; 
(i) minagem e desminagem de aquavias. 
(j) construção de obras de infraestrutura para a população civil (BRASIL, 
1997, p 8-6). 

Na selva o reconhecimento de engenharia avulta de importância, tendo em 

vista que ao reconhecimento aéreo o terreno se apresenta aparentemente 

homogêneo, logo: 
Antes de começar a marcha pela selva, se possível, deve-se fazer um 
reconhecimento completo, ou em parte do itinerário a seguir. Se a situação 
tática permitir, elementos de reconhecimento devem ser lançados à frente 
para certificar-se da distância e condições do itinerário, para escolher novos 
caminhos nas regiões desfavoráveis, realizar balizamentos, reconhecer 
cursos de água sobre os quais devem ser construídas as passagens, para 
atualizar cartas, determinar os locais de estacionamento e pontos de espera 
e analisar a duração do movimento (BRASIL, 1997, p 5-3). 
[...] 
(1) Os reconhecimentos de engenharia apresentam como principal 
dificuldade a limitação da observação. Entretanto, esse mesmo fator facilita 
a aproximação de patrulhas às instalações inimigas. 
(2) É de primordial importância o reconhecimento das trilhas, pistas, 
estradas e cursos de água, bem como o reconhecimento dos recursos 
locais. 
As patrulhas de reconhecimento terrestre, que operam normalmente a pé, 
devem ter um efetivo pequeno, conduzir equipamento leve e possuir bom 
treinamento. 
(3) Os reconhecimentos devem, ainda, assinalar: 
(a) as características dos cursos de água, em particular, os níveis e 
traçados nos diferentes períodos do ano e as condições das margens nos 
locais favoráveis ao desembarque; 
(b) pontos de água; 
(c) tempo necessário aos deslocamentos; 
(d) exatidão das cartas; e 
(e) outras informações julgadas úteis (BRASIL, 1999, p 10-9). 

Devido às condições climáticas, principalmente as chuvas, as condições de 

suporte de uma estrada cai abruptamente, ou um bueiro pode ceder às forças da 

água: 
(1) O problema das vias de transporte exige um grande empenho da 
engenharia. Será frequente a execução de movimentos ao longo de trilhas, 
transitáveis apenas por homem a pé, armas orgânicas da infantaria e umas 
poucas viaturas mais leves. 
(2) A engenharia executa os trabalhos essenciais de construção de pistas e 
pontes. Quando houver uma engenharia do escalão superior em apoio, esta 
pode encarregar-se desses trabalhos. 
(3) A drenagem nas estradas é, na selva, ainda mais importante que em 
outros terrenos. Muitas vezes, é aconselhável limpar uma faixa para a futura 
estrada muito antes de sua construção, de modo a permitir sua implantação 
em terreno seco. 
(4) Raramente é possível a utilização das equipagens de pontes. O material 
de transposição e para construção de pontes é, normalmente, obtido no 
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local. Canoas, balsas e jangadas são os meios comumente utilizados para a 
travessia por meios descontínuos. O cálculo da capacidade de suporte das 
obras-de-arte deve ser feito com margem de segurança suficiente para 
compensar os estragos causados pelo meio ambiente. Pontes flutuantes, 
quando empregadas, são cuidadosamente ancoradas. 
(5) Não são confiáveis os vaus assinalados em carta ou existentes em 
tempo seco, porque as chuvas podem torná-los impraticáveis em poucas 
horas. 
Enchentes repentinas podem destruir as pontes, obrigando a reparação 
urgente das que forem importantes (BRASIL, 1999, p 10-9). 

A engenharia orgânica apoia na construção dos pontos forte e base de 

operações através da organização do terreno: 
(1) Camuflagem - A camuflagem assume maior importância contra a 
observação terrestre aproximada, particularmente, para as instalações, para 
as posições organizadas e também para o próprio pessoal que executa 
missões de exploração e patrulhamento. 
(2) Fortificações - Os trabalhos de fortificações de campanha são 
condicionados às limitações que incidem sobre a visibilidade, os campos de 
tiro e o emprego de blindados. As posições defensivas são organizadas 
tendo em mira, principalmente, a defesa aproximada contra tropas da 
infantaria dotadas de armamento leve. É feita ampla utilização de 
obstáculos de arame, minas antipessoal e armadilhas, dispositivos de 
alarme sonoros e iluminativos, abrigos e espaldões, todos devidamente 
camuflados contra a observação aérea aproximada. O maior obstáculo 
contra as viaturas e os carros de combate é a própria selva. Nas áreas 
permeáveis empregam-se minas anticarro e abatises. Nos cursos de água 
sob responsabilidade da Força Terrestre, são lançadas minas aquáticas 
como obstáculos contra embarcações (BRASIL, 1999, p 10-10). 

A engenharia constrói instalações para administração e produz água e 

cartas atualizadas: 
d. Instalações - Os aeródromos e os ancoradouros constituem trabalhos 
normais de engenharia. A drenagem, em particular a construção, e a 
carência de materiais de revestimento são problemas que merecem 
consideração especial. 
e. Cartas- As cartas são geralmente, escassas e inexatas no delineamento 
de rios, costas, estradas, pistas, nomes e, por isso mesmo, devem ser 
atualizadas sempre que possível. 
f. Produção de água tratada 
(1) Normalmente, a água é abundante e tratável pelos processos usuais. 
Considerando as grandes distâncias, a difícil ligação e o alto grau de 
descentralização e fracionamento da tropa, o tratamento de água para os 
pequenos efetivos deve ser encargo da própria tropa da arma base, 
cabendo à engenharia a responsabilidade pelo suprimento de água para 
efetivos maiores, em situações de maior estabilidade. 
(2) A presença de organismos patogênicos nas fontes de água deve ser 
verificada pelo pessoal de saúde (BRASIL, 1999, p 10-11). 

Ainda, no ambiente de selva, a engenharia presta a assistência técnica, 

integrando patrulha de destruição, ministrando instrução de explosivos e realizando 

estudo do terreno, sendo também responsável pela Geoinformação. 

Por fim, em sua missão de promoção bem-estar da tropa e da população: 
A engenharia poderá participar ativamente de trabalhos em benefício das 
comunidades ribeirinhas em virtude de seu potencial para realização de 
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obras e da grande carência em que vivem essas comunidades. Esses 
trabalhos de cunho cívico-social estão enquadrados nas ações do tipo 
ACISO (MILANEZ, 1993, p 49). 

3.1.5 Capacidades para Engenharia de selva 
Atualmente, a geração de forças no Exército Brasileiro é através do 

Planejamento Baseado em Capacidades, sendo capacidade: 
[...] 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 e inter-relacionados e indissociáveis: Doutrina, 
Organização, Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura – 
que formam o acrônimo DOAMEPI. Para que as unidades atinjam a 
prontidão operativa, é necessário que possuam as capacidades que lhes 
são requeridas na sua plenitude (BRASIL, 2016, p 3-3). 

Este estudo foca no fator organização: 
b) Organização (e processos) – é expressa por intermédio da Estrutura 
Organizacional dos elementos de emprego da F Ter. Algumas capacidades 
são obtidas por processos, com vistas a evitar competências redundantes, 
quando estas já tenham sido contempladas em outras estruturas (BRASIL, 
2016, p 3-3). 

As características da Bda Inf Sl delimitam um perfil dos fatores DOAMEPI, 

que por sua vez estabelece as capacidades necessárias e por fim tem-se a geração 

de forças adequadas. 

As características da Brigada de Infantaria de Selva e de suas peças de 

manobra deverão ser herdadas pela engenharia orgânica para ocorrer um apoio 

compatível, exemplo destas: 
-Capacidade para operar em ações descentralizadas, a grandes distâncias 
do comando central; 
-Poder, sempre que possível, prescindir do apoio do escalão superior, 
dificultado pelas grandes distâncias e falta de recursos locais; 
-Possuir uma estrutura organizacional capaz de prestar apoio adequado aos 
vários tipos de missões empreendidas pela brigada, destacando-se as 
operações na selva e as ribeirinhas; 
-Ser dotada de meios, principalmente materiais, adequados às 
características do meio ambiente em que vai operar; 
-Possuir meios de transporte orgânicos capaz de deslocá-la por terra ou 
água, considerando a incipiente rede rodoviária e a grande rede hidrográfica 
existente, e os tipos de operação que lerá que apoiar; 
-Ser dotada de equipamentos de engenharia de menor porte, capazes de 
realizar trabalhos técnicos sem prejuízo da mobilidade e da rapidez nos 
deslocamentos; 
-Possuir estrutura capaz de atender uma maior demanda de trabalhos 
técnicos, decorrente das condições ambientais hostis particularmente a 
vegetação, a hidrografia e o clima, que exercerão forte influência sobre o 
apoio às operações; 
-Enquadrar pessoal aclimatado e treinado para operar na área de selva, 
com oficiais e sargentos possuidores de elevado espírito de liderança, 
coragem, capacidade de improvisação, determinação, confiança, 
entusiasmo e espírito de corpo, requisitos capazes de estimular os homens 
a manterem um elevado moral no cumprimento de árduas missões 
(BRANDÃO, 1992, p. 36). 
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Combinando as informações expostas nos parágrafos anteriores com o 

conteúdo do Catálogo de Capacidades do Exército, depreende-se as capacidades 

desejáveis que engenharia orgânica da Bda Inf Sl (Eng/Bda Inf Sl) deverá 

proporcionar diretamente: 
Capacidade 

Militar 
Terrestre 

Capacidade Operativa Definição 

CMT 02 CO09. Mobilidade e 
Contramobilidade 

ser capaz de modificar o terreno, manipulando 
obstáculos naturais e artificiais, para facilitar o 
movimento das forças amigas e dificultar o 
movimento do oponente. 

CMT 03 CO11. Atribuições 
subsidiárias 

ser capaz de cooperar para o desenvolvimento 
nacional e o bem estar social e para o apoio ao 
desenvolvimento econômico e de infraestrutura. 

CMT 05 CO20. Apoio Logístico para 
Forças Desdobradas 

ser capaz de sustentar as forças desdobradas, com 
os recursos necessários para manter seu poder de 
combate, contribuindo para o seu sucesso. 

CMT 07 

CO28. Proteção ao Pessoal ser capaz de proteger o pessoal (militar e civil) contra 
os efeitos das ações próprias, inimigas e naturais. 

CO29. Proteção Física 
ser capaz de proteger o material, as instalações e o 
território de qualquer ameaça à sua integridade em 
áreas definidas. 

CMT 08 

CO32. Operações de Apoio à 
Informação 

ser capaz de apoiar ou desenvolver processos e 
ações, em tempo de paz, crise ou conflito, para 
influenciar os diversos públicos existentes (hostil, 
amigo ou neutro), a fim de obter uma atitude positiva 
de nossas ações e inibir as percepções contrárias a 
nossa atuação, contribuindo para o sucesso nas 
operações. 

CO34. Inteligência 
ser capaz de proporcionar os conhecimentos 
necessários para apoiar os processos decisórios e 
para a proteção dos ativos da Força. 

Quadro 3 - Capacidades geradas pela Eng/Bda Inf Sl 
Fonte: O autor 

3.1.6 Emprego operativo da 21ª Cia E Cnst 
No período de 2014 a 2016, a 21ª Cia E Cnst realizou as tarefas, abaixo 

descritas, em proveito da 2ª Bda Inf Sl: 

Nr Missão  Capacidade 
operativa 

OM ou instituição 
apoiada Período 

1 Construir trecho de estrada não 
pavimentada. CO09 CFRN/5º BIS 

29 de dezembro 
de 2014 a 3 de 
janeiro de 2015 

2 Realizar reconhecimento de 
engenharia. CO34 2ª Bda Inf Sl de 9 a 13 de 

fevereiro de 2015 

3 Lançar ponte de painel tipo bailey 
sobre igarapé Iria. CO09 Sociedade de São 

Gabriel da Cachoeira. 
a 15 de abril de 
2015 

4 Operar PCE da ponte de painéis tipo 
Bailey. CO11 e 29 Sociedade de São 

Gabriel da Cachoeira. 

a partir de abril de 
2015 e durante 
2016 

Quadro 4 - Missões em Apoio à 2ª Bda Inf Sl 2014-2016 
Fonte: O autor 
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Nr Missão  Capacidade 
operativa 

OM ou instituição 
apoiada Período 

5 
Realizar reconhecimento de 
engenharia, balizamento, instalações 
e estudo do terreno. 

CO34 CFRN/5º BIS a outubro de 
2015 

6 
Realizar o abastecimento de água 
até o reestabelecimento da 
distribuição. 

CO11 HGu SGC. 
de 29 DEZ 15 a 
04 de janeiro de 
2016 

7 Realizar demolição mecânica de 
instalação. CO29 CFRN/5ºBIS 

de 31 DEZ 15 a 
08 de janeiro de 
2016 

8 Realizar movimentação de container. CO20 Nu 2º B Log Sl de 7 a 8  de 
janeiro de 2016 

9 Realizar limpeza em aterro sanitário. CO11 Prefeitura Municipal 
SGC 

de 08 a 09 de 
janeiro de 2016 

10 
Transportar equipamento de 
engenharia do porto de Camanaus à 
sede da cidade. 

CO11 Prefeitura Municipal 
SGC 

a 12 de janeiro 
de 2016 

11 Realizar Trnp de ETA pequeno porte. CO20 CFRN/5ºBIS a 15 de janeiro 
de 2016 

12 
Realizar o abastecimento de água 
até o reestabelecimento da 
distribuição. 

CO11 COMARA e DASG a 15 de janeiro 
de 2016 

13 Realizar movimentação de container. CO20 Nu 2º B Log Sl a 18 e 22 de 
janeiro de 2016 

14 
Realizar fixação de postes para 
instalação de iluminação de 
segurança. 

CO28 e 29 CFRN/5ºBIS a 03 de fevereiro 
de 2016 

15 
Realizar manutenção da rede de 
estrada em proveito de elemento de 
manobra da 2ª Bda Inf Sl. 

CO09 CFRN/5ºBIS 
a 11 e 12 de 
fevereiro de 
2016 

16 Reforçar combate ao Aedes aegypti. CO11 2ª Bda Inf Sl 
de 15 a 18 de 
fevereiro de 
2016 

17 
Realizar fixação de postes para 
instalação de iluminação de 
segurança. 

CO28 e 29 CFRN/5ºBIS e 2º B Log 
Sl 

a 16 de fevereiro 
de 2016 

18 
Realizar o reabastecimento de água 
até o restabelecimento da 
distribuição. 

CO11 HGu SGC. a 17 de fevereiro 
de 2016 

19 Realizar recolhimento de lixo 
residencial nas vilas militares. CO11 2ª Bda Inf Sl 

a 17 e 18 de 
fevereiro de 
2016 

20 Realizar evacuação de viatura militar 
severamente avariada. CO20 

Capitania Fluvial da 
Amazônia Ocidental 
(CFAOC) 

a 18 de fevereiro 
de 2016 

21 
Realizar fixação de postes para 
instalação de iluminação de 
segurança. 

CO28 e 29 2º B Log Sl a 23 de fevereiro 
de 2016 

22 Realizar limpeza em aterro sanitário. CO11 Prefeitura Municipal 
SGC 

de 23 a 24 de 
fevereiro de 
2016 

23 Realizar manutenção de viatura 
militar de motor a Diesel.  CO20 COMARA a 06 e 07 de 

março de 2016 
Quadro 5 - Missões em Apoio à 2ª Bda Inf Sl 2014-2016 (continuação) 
Fonte: O autor 
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Nr Missão  Capacidade 
operativa 

OM ou instituição 
apoiada Período 

24 Realizar recolhimento de lixo 
residencial nas vilas militares. CO11 2ª Bda Inf Sl 

terças e quintas 
durante março a 
maio de 2016 

25 
Realizar a construção de instalações 
administrativas em Pelotão Especial 
de Fronteira (PEF). 

CO28 e 29 CFRN/5º BIS de maio a junho 
de 2016. 

26 Realizar manutenção de estrada na 
Gu Mil SGC. CO09 CFRN/5ºBIS de maio a julho 

de 2016 

27 
Realizar o abastecimento de água 
até o reestabelecimento da 
distribuição. 

CO11 HGu SGC. de julho a 
agosto de 2016 

28 
Realizar manutenção de material 
rodante de viatura transporte de 
água. 

CO20 2ª Bda Inf Sl a julho de 2016 

29 Assistência técnica em destruições 
com emprego de explosivo. CO09 2ª Bda Inf Sl a 15 setembro 

de 2016 
Quadro 6 - Missões em Apoio à 2ª Bda Inf Sl 2014-2016 (continuação) 
Fonte: O autor 

3.2 INFORMAÇÕES COLETADAS 

3.2.1 Questionário 
3.2.1.1 O Apoio de Engenharia pela perspectiva da Engenharia 

Partindo dos conhecimentos anteriores foi elaborado um questionário com o 

objetivo de condensar informações dos oficiais que atualmente servem na 21ª Cia E 

Cnst. 

Para estimar a experiência da amostra estudada, questionou-se sobre o 

posto atual, obtendo-se o resultado do Gráfico 1: 

 
Gráfico 1 - Postos dos militares que responderam o questionário 
Fonte: O autor 

Em complemento, questionou-se aos voluntários quantos anos de serviço 

em OM de Engenharia do CMA ou CMN possuem, obtendo-se o resultado do 

Gráfico 2: 

36% 

64% 
Cap

1º Ten
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Gráfico 2 - Tempo de serviço em OM Eng no CMA ou CMN 
Fonte: O autor 

Na sequência, questionou-se aos voluntários em quais OM no Comando 

Militar da Amazônia (CMA) e no Comando Militar do Norte (CMN) serviram, obtendo-

se o resultado do Gráfico 3: 

 
Gráfico 3 - Unidades de Engenharia onde serviram 
Fonte: O autor 

Do exposto, observa-se que a amostra possui ao menos dois anos de 

serviço após formação e em média dois anos e seis meses de experiência na 

Região Amazônica. 

É uma amostra heterogênea possuindo entre seus representantes militares 

com uma visão para o emprego técnico da arma (tenentes) e militares com uma 

visão mais tática da arma (capitães aperfeiçoados). 

Nota-se, ainda, que dois militares serviram em mais de uma OM no 

CMA/CMN, sendo um em outra OM de Engenharia (6º BEC) e o outro no Cmdo/2ª 

Bda Inf Sl. 

Em decorrência de um oficial com experiência em mais de uma OM de 

Engenharia na Região Amazônica, considerou-se que os fatos elencados no 

questionário podem ocorrer a mais OM de Engenharia naquela região. 

Questionou-se sobre a presença de outras OM na mesma guarnição militar 

em que serviram, obtendo-se o resultado do Gráfico 4: 
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Gráfico 4 - OM presentes na guarnição onde serviu 
Fonte: O autor 

Em complemento, perguntou-se aos voluntários quais instituições 

solicitavam o apoio da OM de Engenharia e todos responderam que eram OM na 

própria Guarnição, OM em Guarnição distinta e População e Órgãos Públicos locais. 

Questionou-se sobre a opinião da população local sobre as atividades da 

OM de Engenharia, que resultou no Gráfico 5: 

 
Gráfico 5 - Convivência com a população local 
Fonte: O autor 

Questionou-se, ainda, quais os trabalhos de Engenharia ou atividades de 

apoio ao bem-estar social eram os mais realizados pela OM de engenharia, que 

resultou no Gráfico 6: 

 
Gráfico 6 - Apoios prestados pela 21ª Cia E Cnst à 2ª Bda Inf Sl 
Fonte: O autor 

91% 

9% Bda Inf Sl e tropas
subordinadas

Bda Inf Sl, tropas
subordinadas a Bda
Inf Sl e CSM

82% 

9% 0% 

9% Favorável

Neutra

Hostil

Não observado

0 2 4 6 8 10 12

Reconhecimentos
Manutenção de estradas e áreas militares

Serviço em margens de rios
Lançamento de pontes

Obras militares
Tratamento e distribuição de água

Organização do terreno
Manutenção de viaturas ou equipamentos

Reprodução de cartas topográficas
Recuperação de passivos ambientais

Combate a incêndio
Resgate de acidentados

Coleta de lixo
Instrução de explosivos e mecânicos



30 

 

Do exposto, observa-se que a Engenharia da Bda Inf Sl (Eng/Bda Inf Sl) 

conforme prevista no manual C 5-10 não existe, mas o apoio de engenharia às Bda 

Inf Sl e à população é uma realidade. 

As Organizações Militares de Engenharia de Construção (OM E Cnst) 

prestam este apoio aos elementos de combate, apoio ao combate e apoio logístico 

em suas guarnições e fora destas em todo o espectro das atividades e tarefas de 

engenharia. Prova disto são os dados observados no Gráfico 6 combinado com o 

Quadro 6, ambos deste trabalho. 

Além disto, a Engenharia vem cumprindo seu papel como elemento de bem-

estar social da tropa, da família militar e da população civil, através da realização de 

ACISOS, tratamento e distribuição de água, trabalhos em aterro sanitário, coleta de 

lixo e dragagem de igarapés e termonebulização em áreas de foco de malária. Tudo 

isto eleva o nome da Engenharia e da 2ª Bda Inf SL. 

Após a enumeração das tarefas realizadas, questionou-se qual seria a 

importância do apoio de Engenharia para a 2ª Bda Inf Sl, cujo resultado é 

apresentado no Gráfico 7: 

 
Gráfico 7 - Grau de importância do apoio de engenharia 
Fonte: O autor 

A luz da IP 72-1 – Instrução Provisória de Operações na Selva – que afirma 

que a dosagem mínima de engenharia seria insuficiente para atender as 

necessidades da Bda Inf Sl, questionou-se qual seria o valor compatível para o 

apoio de Engenharia para da Bda Inf Sl, cujo resultado é apresentado no Gráfico 8: 

 
Gráfico 8 - Valor compatível para apoio da Bda Inf Sl 
Fonte: O autor 
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Levando-se em consideração os trabalhos efetivamente realizados pela 21ª 

Cia E Cnst e outras OM E Cnst na Região Amazônica e os previstos em manual e 

considerando o apoio efetivo no valor Batalhão, questionou-se qual seria a 

composição do BE Sl em subunidade de elementos executantes, cujo resultado é 

apresentado no Gráfico 10: 

 
Gráfico 9 - Composição do BE Sl 
Fonte: O autor 

Na 2ª parte do questionário, foram apresentadas aos voluntários as 

possibilidades de descentralização, sendo proposto o desdobramento do BE Sl das 

formas seguintes: 

a. Centralizada: unidade sediada junto ao Comando Militar de Área e 

enquadrada pelo Grupamento de Engenharia, sendo adjudicada conforme 

necessidade. Há ainda a possibilidade de reforçar a Bda com Elm E Cnst através do 

B Log que possuiria esta capacidade segundo o manual da Função de Combate 

Logística; 

b. Semidescentralizada: grosso da unidade sediada junto ao Comando 

Militar de Área e enquadrada por Grupamento de Engenharia, com Cia E Cmb Sl 

destacada permanentemente em reforço a brigada apoiada. A Cia C Ap, a Cia E 

Cnst e a Companhia de Engenharia Especializada permaneceriam junto ao 

Comando Militar de Área provendo a administração, logística e reforço quando 

adjudicado. O grosso da Unidade pode ser utilizado para realizar apoio em 

profundidade; e 

c. Descentralizada: a Unidade estará sediada junto a Bda Inf Sl apoiada e 

possuirá vinculo técnico com o Grupamento de Engenharia. 

Tendo em vista a experimentação doutrinária, os meios escassos de 

engenharia – e seu alto custo – e a possibilidade de apoiar mais de uma Bda Inf Sl, 

questionou-se qual desdobramento seria o mais interessante para o BE Sl, cujo 

resultado é apresentado no Gráfico 10: 
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Gráfico 10 - Desdobramento do BE Sl 
Fonte: O autor 

Logo, do Gráfico 10 observa-se que 55% dos voluntários preferem o 

desdobramento articulado, pois: 

a. permite que um mesmo batalhão apoie mais de uma Bda Inf Sl; 

b. permite um melhor processo de manutenção; 

c. desonera as Cia E Cmb Sl da administração e da logística; e 

d. permite o apoio em profundidade, mesmo sem Engenharia Divisionária. 

No intuito de verificar a mobilidade fluvial do BE Sl, indagou-se sobre a 

responsabilidade de realizar o transporte fluvial do material do BE Sl, cujo resultado 

é apresentado no Gráfico 11: 

 
Gráfico 11. Encargo do transporte fluvial 
Fonte: o autor 
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Sl deve possuir meios pessoais e materiais para realizar seu movimento fluvial. 

Por fim, questionou-se aos voluntários quais tarefas de Engenharia seriam 

importantes em prol das Bda Inf Sl, que resultou no Gráfico 12: 
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Gráfico 12 - Tarefas importantes em prol da Bda Inf Sl 
Fonte: O autor 

Do exposto temos que:  

a. 82% da amostra concorda com a IP 72-1 quanto ao valor Unidade ser o 

mais adequado para o apoio; 

b. 73% da amostra concorda com a IP 72-1 quanto a natureza híbrida do BE 

Sl; 

c. 55% da amostra acredita que o desdobramento semidescentralizado é o 

mais indicado para o BE Sl; 

d. 46% da amostra acredita que o BE Sl deve possui capacidade de 

mobilidade fluvial própria; e 

e. o BE Sl deve possuir frações em condições de: 

1) Reconhecimento de engenharia; 

2) Manutenção de estradas existentes e construção de pequenos trechos de 

estradas, pistas de pouso e zona de pouso de helicóptero; 

3) Pontes semipermanentes e de equipagem e transposição de curso de 

água; 

4) Construção de bases ribeirinhas e pontos fortes; 

5) Mergulho e demolições subaquáticas; 

6) Emprego de minas e explosivos e desminagem e desativação de artefatos 

explosivos; 

7) Navegação fluvial; 

8) Instalações; 
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9) Manutenção de equipamento e viaturas e tornearia; 

10) Apoio ao planejamento; e 

11) Abertura de poços artesianos. 

3.2.1.2 O Apoio de Engenharia pela perspectiva da Infantaria 

Partindo dos conhecimentos anteriores e visando a interoperabilidade, foi 

elaborado um questionário com o objetivo de condensar informações dos oficiais-

aluno do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) 2º ano de Infantaria da 

EsAO/2018. 

Dos 154 capitães-alunos houve retorno de 65 pesquisas preenchidas, sendo 

12 desconsideradas para este estudo, posto que os respectivos capitães não 

serviram no CMA ou no CMN. Logo a amostra final de 53 militares, sendo superior a 

amostra mínima estimada em 48 militares. 

Para estimar a experiência da amostra estudada, questionou-se sobre o 

tempo de serviço em OM no CMA ou CMN, ficando a amostra dividida conforme o 

Gráfico 13: 

 
Gráfico 13 - Tempo de serviço no CMA ou CMN 
Fonte: O autor 

Na sequencia foi perguntado aos voluntários em quais OM estes serviram, 

que depois de organizado em Grande Unidade, Comando Militar de Área e Centro 

de Instrução, resultou no Gráfico 14: 

 
Gráfico 14 - Distribuição da amostra por GU, Cmdo Mil A e Centro Instr 
Fonte: O autor. 
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Em complemento, foi perguntado aos voluntários se a OM em que serviu 

havia sido apoiada por alguma OM de Engenharia de Construção (OM E Cnst), cujo 

resultado obtido pode ser observado no Gráfico 15: 

 
Gráfico 15 - Apoio de OM E Cnst 
Fonte: O Autor 

Em consequência, para aqueles voluntários que responderam positivamente 

foi solicitado informar qual apoio de Engenharia foi prestado, o apoio foi distribuído 

conforme o Gráfico 16: 

 
Gráfico 16 - Trabalhos de Engenharia e bem-estar social 
Fonte: O autor 
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Observa-se que 70% da amostra serviram em OM que foram apoiadas por 

OM E Cnst. 
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Infantaria empregar a Engenharia, em melhores condições, na resolução dos 

problemas militares. 

No Gráfico 16 observamos como a Engenharia de Construção já atua na 

geração de capacidades às Bda Inf Sl, principalmente nos serviços manutenção de 

estradas e campo de instrução, instalações prediais e reconhecimento 

especializado. 

Relembrados dos apoios recebidos ou que poderiam receber foram 

perguntados sobre a importância do Apoio de Engenharia (Ap Eng) nas Operações 

na selva e na melhoria de condições de vida na Guarnição militar em ambiente de 

Selva, os resultados podem ser observados respectivamente nos Gráfico 17 e 

Gráfico 18: 

 
Gráfico 17 - Importância do Ap de Eng nas Operações na Selva 
Fonte: O autor. 
 

 
Gráfico 18 - Ap Eng na Guarnição militar em ambiente de selva 
Fonte: O autor 

Perguntados aos voluntários que apoios, além dos citados no Gráfico 16, ele 

esperaria da Engenharia orgânica da Bda Inf Sl, verificou-se que 06 militares 
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Na sequência perguntou-se aos voluntários se a Engenharia da Bda Inf Sl 

deveria possuir fração de Engenharia de construção, todos os participantes 

responderam positivamente a esta questão. 

Em complemento, perguntou-se aos voluntários qual seria o valor de apoio 

compatível com as demandas da Bda Inf Sl, como resultado foi obtido o Gráfico 19: 

 
Gráfico 19 - Valor adequado de apoio à Bda Inf Sl 
Fonte: O autor. 

Quanto ao desdobramento foram apresentadas as seguintes formas: 

centralizado, semicentralizado e descentralizado aos voluntários. Verificando-se o 

resultado do Gráfico 20: 

 
Gráfico 20 - Formas de desdobramento do BE Sl 
Fonte: O autor 

Dando continuidade foi perguntado sobre a responsabilidade pelo transporte 

fluvial do BE Sl, cujo resultado é apresentado no Gráfico 21: 

 
Gráfico 21 - Responsabilidade pelo transporte fluvial 
Fonte: O autor 
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Observa-se que 54,5% da amostra acredita que o BE Sl deve realizar o 

transporte de seu pessoal e material para as frentes de serviço. 

Por fim, questionou-se sobre a necessidade de meios de Engenharia de 

pequeno porte, que pudessem ser helitransportados, cujo resultado está 

representado no Gráfico 22: 

 
Gráfico 22 - Necessidade de material helitransportável 
Fonte: O autor. 
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10) Apoio ao planejamento; e 

11) Abertura de poços artesianos. 

Destaco que a interoperabilidade proporcionada pela semana de inovação 

da EsAO permitiu que os capitães de Infantaria observassem parte das 

possibilidades do apoio de Engenharia, que combinado com as necessidades 

experimentadas durante o período em que serviram no CMA ou CMN produziriam o 

entendimento de como a Engenharia agregaria capacidades para a resolução de 

problemas militares das Operações ou para promover o bem-estar social da 

Guarnição Militar. 

3.2.2 Entrevista 

O Major Cadson de Souza Barboza foi comandante da 21ª Cia E Cnst no 

biênio 2015-2016, tendo por primeira medida a implantação de um programa de 

geração de doutrina, por intermédio da revitalização da cadeia de comando e 

incutindo a mentalidade de produção de relatórios e dados médios de planejamento 

(Quadro 7). 

23/07/16 

1ª LEVA São Gabriel da Cachoeira->5º PEF 
(10h) 

Vtr/Eqp Combustível Tipo Qnt 
CM-04 OD 234 
CG-02 OD 130 
RE-02 OD 20 
QT-06 OD 130 
QT-04 OD 130 
QT-05 OD 130 

GE OD 195 
Bongo + MOP 60 HP Gasolina 565,00 
Voadeira + MOP 40 HP Gasolina 60,00 

Óleo 2 tempos 10,4 
Quadro 7 - Exemplo de memória de cálculo para planejamento 
Fonte: O Autor 

Em entrevista coletada em 26 de julho de 2018 o Sr Maj Cadson relata que 

seu comando foi caracterizado por missões variadas, tais como: apoio ao combate, 

construção, administrativas, logísticas e de ação cívico-social. 

Detalhou que as missões de apoio combate eram de desobstrução de vias 

fluviais, construção de rampas de acesso aos PEF e produção de informações pelos 

reconhecimentos de Engenharia em estradas e pontes. 
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O entrevistado comentou que houve missões de apoio logístico que visavam 

permitir a continuidade do suprimento à tropa, com trabalhos tais como manutenção 

de pista de pouso, construção de pontes (semipermanentes ou de equipagem), 

perfuração de poços, tratamento e distribuição de água e manutenção de material 

classe VI e, por vezes, IX. 

Apesar de realizar o apoio ao combate, e cumprir as missões, o Maj 

CADSON acredita que os materiais da 21ª Cia E Cnst eram parcialmente adequados 

para o apoio à 2ª Bda Inf Sl e propõe as seguintes aquisições: 
- de caixa de sapador similar à utilizada nas Cia E Cmb das Brigadas de 
Infantaria Leve; 
- de material de mergulho; 
- de embarcações de pessoal e material – tipo bongo – com capacidade de 
10 Ton de carga; 
- de equipamento de terraplanagem de pequeno porte que caibam em 
aeronave tipo C-105, para locais onde o acesso é somente por aeronave 
(minicarregadeira com implementos de carregadeira, motoniveladora, 
roçadeira, perfuratriz, caçamba, escarificador, empilhadeira 3 Ton, 
escavadeira, lâmina frontal, etc..); 
- de equipamento de destruição para pelotão e detectores de minas; 
- de equipamento de perfuração de poços de pequeno porte que caiba na 
aeronave C-105; 
- de equipamentos de terraplanagem para construção de estradas; 
- de equipamentos de laboratório de solos, concreto e asfalto; 
- de drone, para auxiliar nos reconhecimento de engenharia; 
- de equipagem de pontes de painéis – tipo Bailey; e 
- de embarcação de carga, tipo balsa média, e empurrador. 

O Entrevistado ressaltou a importância da aquisição de transportes fluviais, 

posto que em seu comando houve dificuldades para a mobilização de equipamentos 

de engenharia de construção para o 7º PEF, Tunuí/AM. 

Este transporte de material deveria ser realizado pelo 2º Batalhão Logístico 

de Selva, que devido à quota insuficiente de combustível não pode realizá-lo. 

Segundo o Maj CADSON é importante que o BE Sl possua condições de 

mobilizar e desmobilizar sua tropa e equipamento. 

Para força de trabalho pessoal, propõem a realização de cursos 

profissionalizantes pelo efetivo profissional e mudanças na instrução dos quadros da 

OM por acreditar que as instruções atendem, parcialmente, as necessidades da Bda 

Inf Sl: 
Proporia mais atividades de vida na selva e técnicas especiais voltadas para 
o apoio ao combate, tais como: navegação; manutenção de material Cl VI 
(principalmente motores de popa e geradores elétricos); explosivos, 
armadilhas e destruições; trabalhos sumários de manutenção de instalações 
prediais; trabalhos de construção de pontes e estradas, e tratamento e 
suprimento de água, etc) 
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Relatou que a falta da subordinação à Bda Inf Sl, às vezes, onera a 

Companhia, posto que a 2ª Bda Inf Sl não arcava com as despesas de manutenção 

dos equipamentos que tinham pane por ocasião do apoio prestado, que se agrava 

com as dificuldades logísticas, principalmente quanto à aquisição e manutenção dos 

equipamentos de engenharia de construção. 

Segundo o Maj CADSON, o relacionamento entre a população e a OM é 

excepcional, e perguntado, sob a ótica de um Guerreiro de Selva, sobre a 

importância do apoio de Engenharia para uma Guarnição militar na Selva e em 

operações militares na Selva opinou que é essencial para ambas. 

Quanto à natureza da tropa, concorda com a IP 72-1, dizendo “concordo que 

a OM de Eng tenha as capacidades relacionadas às atividades de combate e 

construção”. 

Quanto ao desdobramento do BE Sl sua opinião contrasta com a opinião da 

maioria dos voluntários, para ele o BE Sl deverá estar centralizado junto a Bda Inf Sl, 

pois: 
Tendo em vista a dificuldade de logística de transporte em face da rapidez 
das operações das Bda Inf Sl, a Engenharia sempre estaria atrasada no 
contexto das Operações de Selva, fornecendo o apoio ao combate de 
maneira inadequada. 

Inicialmente o Maj CADSON discordou da IP 72-1 quanto ao valor da 

Engenharia da Bda Inf Sl e opinou que “(uma) SU do porte da 21ª Cia E Cnst é 

suficiente”. Entretanto, ao tomar conhecimento da Estrutura Organizacional proposta 

por este trabalho, concordou com o BE Sl e citou que este agregaria parte das 

capacidades desejadas para a 2ª Bda Inf Sl. 

Por discordar da semidescentralização, o Maj Cadson sugeriu suprimir 01 

Cia E Cmb da estrutura e sugeriu a substituição da denominação da Companhia 

Especializada de Engenharia (Cia Esp E) para Companhia de Engenharia de 

Equipamento e Manutenção e Material Classe VI (Cia E Eqp Mnt Cl VI), com a 

consequente realocação do Pel E Eqp, que sairia da Companhia de Comando e 

Apoio para a Cia Esp E. 

Por fim, em suas considerações finais expressou: 
A 21ª Cia E Cnst já é uma OM de Engenharia de Selva. Cumpre todas as 
atividades e tarefas inerentes: Apoio à mobilidade, à contramobilidade e à 
proteção, o apoio Geral de Engenharia e a Geoinformação (REPOIA). Cabe 
somente realizar a experimentação doutrinária naquela OM. Agora, para 
suprir a Sede da Guarnição de Manaus em Ap Eng, bastaria capacitar a 
Companhia de Comando do 2º Grupamento de Engenharia para executar 
esse apoio.  
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4. CONCLUSÃO 
Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que o presente estudo atendeu ao pretendido, mostrando uma 

possibilidade de apoio mais compatível com as necessidades de uma Brigada de 

Infantaria de Selva no amplo espectro dos conflitos. 

Observa-se que a 21ª Cia E Cnst, mesmo não sendo tropa orgânica da 2ª 

Bda Inf Sl, agregou capacidades operativas à mesma, apoiando as missões de 

combate, de logística e nos assuntos civis, desta feita melhorando as condições da 

Brigada na atuação do amplo espectro dos conflitos. 

Contudo, este apoio não se processa nas melhores condições, pois os 

fatores geradores de capacidade estão direcionados para missões menos operativas 

em maior parte do tempo. 

Outro fator que reduz a capacidade de apoio da 21ª Cia E Cnst é o seu valor 

subunidade e sua subordinação ao 2º Grupamento de Engenharia, em Manaus-AM. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que a dosagem doutrinária no 

valor subunidade não é compatível com as Operações no ambiente de Selva e que 

em 1993 – mesmo sem um contexto de amplo espectro e atenção ao bem-estar 

social – já havia surgido propostas de elevar a dosagem para um Batalhão de 

Engenharia de Selva (BE Sl), devido as grandes necessidades de apoio de uma Bda 

Inf Sl. 

A compilação de dados permitiu identificar que o apoio se daria, em 

condições mais vantajosas, se prestado por tropa valor unidade, de natureza híbrida, 

com comando sediado próximo ao CMA. 

O desdobramento seria semidescentralizado, ou seja, a Cia C Ap, a Cia Esp 

E e Cia E Cnst permaneceriam em apoio ao conjunto do CMA – podendo a Cia E 

Cnst ter seus pelotões adjudicados, se necessário, à Bda Inf Sl mediante 

enquadramento junto ao B Log conforme norma – e as Cia E Cmb Sl, com seus Pel 

E Cmb Sl reforçados com os meios necessários estariam em situação de comando 

reforço na guarnição da Bda Inf Sl que a recebe. 

Apesar da separação geográfica, o comando e administração sediados em 

uma capital aumentariam o suporte logístico das Cia E Cmb Sl destacadas em 

reforço e retiraria da subunidade os encargos de logística, manutenção e 

administração, tais quais os Pelotões Especiais de Fronteira. 
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Recomenda-se assim, uma experimentação doutrinária do apoio de 

engenharia à Bda Inf Sl a partir da transformação da 21ª Cia E Cnst em BE Sl, uma 

vez que esta tem menor vulto no Sistema de Obras de Cooperação e apoia 

recorrentemente a 2ª Bda Inf Sl. 

Portanto, conclui-se este trabalho com a apresentação de uma estrutura 

organizacional, fruto de observação e pesquisa, que espera servir de base para a 

transformação da 21ª Cia E Cnst no BE Sl. 
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Apêndice B 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

QUESTIONÁRIO AOS ENGENHEIROS 
O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do Cap 

Eng Wylliams Danilo Neves Bastos, cujo tema é: o Apoio de Engenharia na Brigada de Selva – 
proposta de estrutura organizacional a luz do apoio da 21ª Companhia de Engenharia de Construção à 
2ª Brigada de Infantaria de Selva. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, 
colaborando nos estudos referentes ao desenvolvimento de capacidades e distribuição de materiais 
de emprego militar que aumentem o apoio de engenharia. Será muito importante, ainda, que o 
senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através 
dos seguintes contatos: 

Wylliams Danilo Neves Bastos (Capitão de Engenharia – AMAN 2009) 
Celular: (12) 99165-2332 
E-mail: nevesbastos@caoesao.com 
 

1ª Parte 
1. Posto/Graduação 
(     ) Major 
(     ) Capitão 
(     ) 1º Tenente 
(     ) 2º Tenente 
(     ) Aspirante-a-oficial 
 
2. Por quantos anos o senhor serviu em OM do CMA ou do CMN? 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
(     ) mais 
 
3. Qual(is) era(m) esta(s) OM? 
(     ) 2º Gpt E 
(     ) 5º BEC 
(     ) 6º BEC 
(     ) 7º BEC 
(     ) 8º BEC 
(     ) 21ª Cia E Cnst 
(     ) Outra:________________________________________________________________ 
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4. Na Guarnição havia OM de Elemento de Combate, Apoio ao Combate ou Apoio 
Logístico? 

(     ) Elm Cmb 
(     ) Ap Cmb 
(     ) Ap Log 
(     ) Outros:______________________________________________________________ 
 
5. A U/SU de E Cnst apoiava outras OM ou a população? 
(     ) OM na mesma Guarnição; 
(     ) OM em outra Guarnição; e 
(     ) Poluação e órgãos públicos. 
 
6. Como se dava o apoio às OM? 
(     ) Reconhecimentos 
(     ) Manutenção de Estradas e campos de instrução 
(     ) Serviços em margens de rios, trapiches e atracadouros 
(     ) Pontes semipermanentes e de equipagem (Bailey) 
(     ) Instalações (Obras Militares) 
(     ) Tratamento e/ou distribuição de água 
(     ) Organização do terreno (obstáculos e destruições) 
(     ) Manutenção 
(     ) Reprodução e atualização de cartas topográficas 
(     ) Recuperação de passivos ambientais 
(     ) Combate a Incêndios 
(     ) Resgate de acidentados 
(     ) Coleta de lixo 
(     ) Outro:________________________________________________________________ 
 
7. Como era a convivência da população com a OM Eng? 
(     ) Neutra 
(     ) Favorável 
(     ) Desfavorável 
 
8. O Sr julga o apoio de Engenharia às atividades de combate importante no ambiente de 

selva? 
(     ) Muito importante 
(     ) Importante 
(     ) Desperdício 
 
9. Segundo a IP 72-1 que trata de "Operações na Selva" a Engenharia orgânica da Bda Inf 

Sl deve possuir elementos de E Cnst. O Sr concorda? 
(     ) Sim 
(     ) Não 

  



 

 

10. O Manual de campanha C 5-10 que trata de "O Apoio de Engenharia no Escalão 
Brigada" previu dosagem básica de Engenharia de combate para a Bda Inf Sl. Mas a IP 72-1 afirma 
que o apoio de engenharia no valor SU é insuficiente para atender as necessidades de uma Bda Inf 
Sl. Na opinião do senhor qual seria o valor indicado? 

(     ) Companhia 
(     ) Batalhão 
 

2ª Parte 
 
O Batalhão de Engenharia de Selva (BE Sl) seria uma unidade mista vocacionada para o 

combate e para a construção com constituição variável de Cia E Sl. 
O BE Sl atenderá os preceitos Flexibilidade, Adaptabilidade, Modularidade, Elasticidade e 

Sustentabilidade para gerar capacidades a Bda Inf Sl. 
É possível visualizar três níveis de descentralização do BE Sl: 
1. Centralizada: unidade sediada junto ao Comando Militar de Área e enquadrada por 

Grupamento de Engenharia, sendo adjudicada conforme necessidade. Caso a Unidade seja terciária 
há a possibilidade de atender a três Bda Inf Sl ou empregar uma engenharia reforçada no esforço 
principal. 

2. Articulada: grosso da unidade sediada junto ao Comando Militar de Área e enquadrada 
por Grupamento de Engenharia, com Cia E Sl (Cmb + Cnst) destacada permanentemente em 
reforço a brigada apoiada. Caso a Unidade seja terciária há a possibilidade de atender a três Bda Inf 
Sl. 

3. Descentralizada: a Unidade estará sediada junto a Bda Inf Sl apoiada e possuirá vinculo 
técnico com o Grupamento de Engenharia. 

11. Em qual desdobramento o Sr acredita que o BE Sl apoiaria em melhores condições? 
(     ) Centralizado 
(     ) Articulado 
(     ) Descentralizado 
(     ) Outro:_________________________________________________________________ 
 
12. O transporte fluvial dos Equipamentos de Engenharia deve ser feito: 
(     ) pelo CECMA 
(     ) pelo B Log orgânico da Brigada 
(     ) pelo próprio BE Sl 
(     ) Outro:_________________________________________________________________ 
 
13. O Sr acredita que as capacidades de um BE Sl seriam mais bem aproveitadas pelas Bda 

Inf Sl se este estivesse sediado em Gu que dispusesse de BAvEx? 
(     ) Sim 
(     ) Não 

  



 

 

14. Visando determinar outras SU do BE Sl, que outras tarefas de engenharia são 
importantes para o apoio à Bda Inf Sl e aos BIS? 

(     ) Pontes 
(     ) Poços 
(     ) Estradas 
(     ) Pista de pouso ou ZPH 
(     ) Emprego e desativação de explosivos 
(     ) Construção vertical 
(     ) Emprego de minas e desminagem 
(     ) Manutenção 
(     ) Navegação fluvial 
(     ) Reconhecimento 
(     ) Mergulho e demolições subaquáticas 
(     ) Transposição de curso de água 
(     ) Construção de pontos fortes e bases ribeirinhas 
(     ) Tornearia 
(     ) Planejamento de Operação 
(     ) Outro:_________________________________________________________________ 

  



 

 

Apêndice C 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

QUESTIONÁRIO AOS CLIENTES 
O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do Cap 

Eng Wylliams Danilo Neves Bastos, cujo tema é: o Apoio de Engenharia na Brigada de Selva – 
proposta de estrutura organizacional a luz do apoio da 21ª companhia de engenharia de construção à 
2ª brigada de infantaria de selva. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, 
colaborando nos estudos referentes ao desenvolvimento de capacidades e distribuição de materiais 
de emprego militar que aumentem o apoio de engenharia. Será muito importante, ainda, que o 
senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através 
dos seguintes contatos: 

Wylliams Danilo Neves Bastos (Capitão de Engenharia – AMAN 2009) 
Celular: (12) 99165-2332 
E-mail: nevesbastos@caoesao.com 
 

1ª Parte 
1. Posto/Graduação 
(     ) Major 
(     ) Capitão 
(     ) 1º Tenente 
(     ) 2º Tenente 
(     ) Aspirante-a-oficial 
 
2. Por quantos anos o senhor serviu em OM do CMA ou do CMN? 
(     ) 1 
(     ) 2 
(     ) 3 
(     ) 4 
(     ) 5 
(     ) mais 
 
3. Qual(is) era(m) esta(s) OM? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4. Na Guarnição havia B Log? 
(     ) Sim 
(     ) Não 
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5. Na Guarnição havia OM de Engenharia de Construção (E Cnst)? 
(     ) Sim 
(     ) Não 
 
6. Alguma U/SU de E Cnst apoiou a OM em que o senhor serviu? 
(     ) Sim 
(     ) Não 
 
7. Como se dava o apoio? 
(     ) Reconhecimentos 
(     ) Manutenção de Estradas e campos de instrução 
(     ) Serviços em margens de rios, trapiches e atracadouros 
(     ) Pontes semipermanentes e de equipagem (Bailey) 
(     ) Instalações (Obras Militares) 
(     ) Tratamento e/ou distribuição de água 
(     ) Organização do terreno (obstáculos e destruições) 
(     ) Manutenção 
(     ) Reprodução e atualização de cartas topográficas 
(     ) Recuperação de passivos ambientais 
(     ) Combate a Incêndios 
(     ) Resgate de acidentados 
(     ) Coleta de lixo 
(     ) Outro:________________________________________________________________ 
 
8. O Sr julga o apoio de Engenharia às atividades de combate importante no ambiente de 

selva? 
(     ) Muito importante 
(     ) Importante 
(     ) Desperdício 
 
9. Segundo a IP 72-1 que trata de "Operações na Selva" a Engenharia orgânica da Bda Inf 

Sl deve possuir elementos de E Cnst. O Sr concorda? 
(     ) Sim 
(     ) Não 
 
10. O Manual de campanha C 5-10 que trata de "O Apoio de Engenharia no Escalão 

Brigada" previu dosagem básica de Engenharia de combate para a Bda Inf Sl. Mas a IP 72-1 afirma 
que o apoio de engenharia no valor SU é insuficiente para atender as necessidades de uma Bda Inf 
Sl. Na opinião do senhor qual seria o valor indicado? 

(     ) Companhia 
(     ) Batalhão 
 

2ª Parte 
 
O Batalhão de Engenharia de Selva (BE Sl) seria uma unidade mista vocacionada para o 

combate e para a construção com constituição variável de Cia E Sl. 



 

 

O BE Sl atenderá os preceitos Flexibilidade, Adaptabilidade, Modularidade, Elasticidade e 
Sustentabilidade para gerar capacidades a Bda Inf Sl. 

É possível visualizar três níveis de descentralização do BE Sl: 
1. Centralizada: unidade sediada junto ao Comando Militar de Área e enquadrada por 

Grupamento de Engenharia, sendo adjudicada conforme necessidade. Caso a Unidade seja terciária 
há a possibilidade de atender a três Bda Inf Sl ou empregar uma engenharia reforçada no esforço 
principal. 

2. Articulada: grosso da unidade sediada junto ao Comando Militar de Área e enquadrada 
por Grupamento de Engenharia, com Cia E Sl (Cmb + Cnst) destacada permanentemente em 
reforço a brigada apoiada. Caso a Unidade seja terciária há a possibilidade de atender a três Bda Inf 
Sl. 

3. Descentralizada: a Unidade estará sediada junto a Bda Inf Sl apoiada e possuirá vinculo 
técnico com o Grupamento de Engenharia. 

 
11. Em qual desdobramento o Sr acredita que o BE Sl apoiaria em melhores condições? 
(     ) Centralizado 
(     ) Articulado 
(     ) Descentralizado 
(     ) Outro:_________________________________________________________________ 
 
12. O transporte fluvial dos Equipamentos de Engenharia deve ser feito: 
(     ) pelo CECMA 
(     ) pelo B Log orgânico da Brigada 
(     ) pelo próprio BE Sl 
(     ) Outro:_________________________________________________________________ 
 
13. O Sr acredita que as capacidades de um BE Sl seriam mais bem aproveitadas pelas Bda 

Inf Sl se este estivesse sediado em Gu que dispusesse de BAvEx? 
(     ) Sim 
(     ) Não 
 
14. Visando determinar outras SU do BE Sl, que outras tarefas de engenharia são 

importantes para o apoio à Bda Inf Sl e aos BIS? 
(     ) Pontes 
(     ) Poços 
(     ) Estradas 
(     ) Pista de pouso ou ZPH 
(     ) Emprego e desativação de explosivos 
(     ) Construção vertical 
(     ) Emprego de minas e desminagem 
(     ) Manutenção 
(     ) Navegação fluvial 
(     ) Reconhecimento 
(     ) Mergulho e demolições subaquáticas 
(     ) Transposição de curso de água 
(     ) Construção de pontos fortes e bases ribeirinhas 



 

 

(     ) Tornearia 
(     ) Planejamento de Operação 
(     ) Outro:_________________________________________________________________ 

  



 

 

Apêndice D 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

ENTREVISTA 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do Cap 

Eng Wylliams Danilo Neves Bastos, cujo tema é: o Apoio de Engenharia na Brigada de Selva – 
proposta de estrutura organizacional a luz do apoio da 21ª companhia de engenharia de construção 

à 2ª brigada de infantaria de selva. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, 

colaborando nos estudos referentes ao desenvolvimento de capacidades e distribuição de 

materiais de emprego militar que aumentem o apoio de engenharia. Será muito importante, ainda, 

que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do 

problema. 

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

dos seguintes contatos: 

Wylliams Danilo Neves Bastos (Capitão de Engenharia – AMAN 2009) 

Celular: (12) 99165-2332 

E-mail: nevesbastos@caoesao.com 

1ª PARTE 

Endereço de e-mail:____________________________________________ 
  
1. Durante o Cmdo do Sr a 2ª Bda Inf Sl solicitava apoio? Em caso afirmativo esses apoio eram 

voltados para as missões de combate, construção, administrativos ou cívico-social? 
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2. Na vertente combate que tipo de missões foram apoiadas? 
 

 

 

 

3. O Sr considera que os meios materiais da 21ª Cia E Cnst eram adequados ao apoio da 2ª 
Bda Inf Sl na vertente combate?  O que Sr proporia de mudança? 

 

 

 

 

4. O Sr considera que os meios pessoais da 21ª Cia E Cnst eram adequados em quantidade 
e qualificações ao apoio da 2ª Bda Inf Sl na vertente combate?  O que Sr proporia de 
mudança? 

 

 

 

 

 

5. O Sr considera que a instrução da 21ª Cia E Cnst era adequada ao apoio da 2ª Bda Inf Sl 
na vertente combate? O que Sr proporia de mudança? 

 

 

 

 

 

6. O Sr considera que os meios materiais da 21ª Cia E Cnst eram adequados ao apoio da 2ª 
Bda Inf Sl na vertente subsidiária? O que Sr proporia de mudança? 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. O Sr considera que os meios pessoais da 21ª Cia E Cnst eram adequados em quantidade e 
qualificações ao apoio da 2ª Bda Inf Sl na vertente subsidiária? O que Sr proporia de 
mudança? 

 

 

 

 

 

 

8. Os apoios à 2ª Bda Inf Sl eram onerosos à 21ª Cia E Cnst? 
 

 

 

 

 

9. Como era a convivência da população com a 21ª Cia E Cnst? 
 

 

 

 

 

10. O Sr considera que a instrução da 21ª Cia E Cnst era adequada ao apoio da 2ª Bda Inf Sl 
na vertente subsidiária? O que Sr proporia de mudança? 

 

 

 

 

11. Como Cmt e Guerreiro de Selva, como o Sr julga o apoio de Engenharia nas Operações na 
Selva? 

 

 

 

 

 



 

 

12. Como Cmt e Guerreiro de Selva, como o Sr julga o apoio de Engenharia nas Gu Mil na 
Selva? 

 

 

 

 

 

13. Segundo a IP 72-1 que trata de "Operações na Selva" a Engenharia orgânica da Bda Inf 
Sl deve possuir elementos de E Cnst. O Sr concorda com a engenharia mista ou híbrida? 

 

 

 

 

 

14. O Manual de campanha C 5-10 que trata de "O Apoio de Engenharia no Escalão Brigada" 
previu dosagem básica de Engenharia de combate para a Bda Inf Sl. Mas a IP 72-1 afirma 
que o apoio de engenharia no valor SU é insuficiente para atender as necessidades de 
uma Bda Inf Sl. Na opinião do senhor qual seria o valor indicado? 

 

 

 

 

 

  
15. A Brigada (Bda) é o módulo básico de combate do Exército Brasileiro. Apesar da 

existência de diversos tipos de Bda sua "fórmula" junta elementos de combate, apoio ao 
combate - onde se enquadra a engenharia - e apoio logístico. Visando os meios de AvEx, 
aviação civil, embarcações militares e civis, o que o Sr pensa a respeito de centralizar o 
apoio de engenharia de selva no CMA, que adjudicaria os meios conforme necessidade? 
Na opinião do Sr a Eng atenderia em melhores condições desta forma? 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. Tendo em vista os encargos administrativos do CECMA e a falta de combustível 
recorrente na 2ª Bda Inf Sl, o Sr julga que a 21ª Cia E Cnst deve possuir seus meios de 
mobilização de força de trabalho? 

 

 

 

 

 

17. Que outras contribuições não elencadas o Sr pode compartilhar? 
 

 

 

 

 

18. O Sr acredita que o BE Sl, com a estrutura organizacional abaixo, seria uma solução para 
as necessidades do CMA e das Bda subordinadas e origem de capacidades para 
engenharia de selva? O Sr teria sugestões para aprimorar? 
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