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RESUMO 
 
 
 
Este trabalho teve por objetivo apresentar uma análise da atuação do Exército 
Brasileiro em Desastres Naturais. Mais precisamente, o enfoque foi na atuação das 
Organizações Militares de Engenharia em apoio à Operações de Ajuda Humanitária. 
Primeiramente, verificou-se qual o embasamento legal da atuação das Forças 
Armadas em situação de Não-Guerra, para atribuições subsidiárias. Nesse sentido, 
montou-se um cenário dos principais calamidades ocorridas no Brasil período de 
1991 a 2012, separando as ocorrências por região, e comparou-se com as 
peculiaridades da Engenharia Militar Brasileira, distribuída por Comandos Militares, 
verificando-se se esta está em condições de bem executar a sua missão 
constitucional. Por fim, o trabalho pretende verificar se os princípios de mobilidade 
estratégica e de prontidão estão presentes na atual conjuntura estudada.  
 
 
 
 
Palavras-chave: Exército Brasileiro, Desastres Naturais, Organizações Militares, 
Engenharia ,Operações, Ajuda Humanitária. 



ABSTRACT 
 
 
 
 
This work had as objective to present an analysis of the Brazilian Army 's action in 
Natural Disasters. Specifically, the focus was on the performance of the Military 
Engineering Organizations in support of Humanitarian Aid Operations. Firstly, it was 
verified the legal basis of the performance of the Armed Forces in a situation of Non-
War, for subsidiary assignments. In this sense, a scenario of the main calamities 
occurred in Brazil from 1991 to 2012 was set up, separating the occurrences by 
region, and compared with the peculiarities of the Brazilian Military Engineering, 
distributed by Military Commands, verifying if this one is in to carry out its 
constitutional mission. Finally, the paper intends to verify if the principles of strategic 
mobility and readiness are present in the current conjuncture studied.  
 
Key-words: Brazilian Army, Natural Disasters, Military Organizations, Engineering, 
Operations, Humanitarian Aid.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ocorrência de desastres naturais tem sido cada vez mais comum no 

cotidiano das populações em todo o planeta. De maneira geral, há um aumento 

significativo de frequência e intensidade, gerando danos e prejuízos cada vez mais 

intensos.  

Desta forma, é necessário que cada país esteja preparado para atender as 

necessidades de sua população. Em casos extraordinários, onde há considerável 

prejuízo humano e material, são necessárias operações interagências, que 

coordenam esforços em operações humanitárias para reduzir danos provocados por 

calamidades. 

O Brasil, país de dimensões continentais, não foge a este escopo. De norte a 

sul, de leste a oeste, verificam-se a ocorrência de diversos fenômenos, como 

estiagem, inundações, alagamentos, deslizamentos, geada, granizos, dentre outros. 

Desta maneira, a sociedade deve estar organizada para prestar apoio à população, 

que é acometida por estes eventos. 

A Defesa Civil no Brasil está organizada sob a forma de sistema, denominado 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), cujo órgão central é a 

Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC), no âmbito do Ministério da Integração 

Nacional, responsável pela sua articulação, coordenação e supervisão técnica. O 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil é constituído pelos órgãos e entidades 

da administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

e pelas entidades públicas e privadas de atuação significativa na área de proteção e 

defesa civil (UFSC, 2012b; BRASIL, 2012a). 

O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil é o responsável pela gestão 

de catástrofes, coordenando ações de diversos órgãos governamentais para a 

solução dos mais variados problemas. Nesse contexto, destaca-se a capilarização 

do sistema, preparado para atender o município, protagonista das calamidades em 

geral. Dentre eles, destaca-se o Ministério da Defesa, que coordena as ações das 

Forças Armadas. 

As Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. A cooperação 

com a defesa civil, nesse contexto, é atribuição subsidiária das Forças Armadas, 

segundo o Art 16 da Lei Complementar  nº 97/1999. Dentre as três Forças Armadas, 
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o Exército Brasileiro é a que possui marcante presença nacional, possuindo grande 

aptidão para a tarefa. 

Esse apoio ocorre em operações de cooperação e coordenação com diversos 

atores. São típicas operações de Não-Guerra, onde o Poder Militar é aplicado no 

âmbito interno ou externo, não envolvendo o combate propriamente dito. Essas 

operações são executadas por elementos do Exército Brasileiro em apoio aos 

órgãos ou instituições (governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou 

privados, nacionais ou internacionais), definidos genericamente como agências. 

(BRASIL,1-1, 2017) 

Destinam-se a conciliar interesses e coordenar esforços para a consecução 

de objetivos ou propósitos convergentes que atendam ao bem comum. Buscam 

evitar a duplicidade de ações, a dispersão de recursos e a divergência de soluções, 

levando os envolvidos a atuarem com eficiência, eficácia, efetividade e menores 

custos. (BRASIL,1-1, 2017) 

A Força Terrestre deve cumprir as atribuições subsidiárias gerais previstas na 

legislação complementar, que são: cooperar com o desenvolvimento nacional e com 

a Defesa Civil, bem como apoiar a política externa do País e participar de operações 

internacionais de paz e de ajuda humanitária. (BRASIL,2014) 

As ações subsidiárias são levadas a efeito pelas Forças Armadas por razões 

socioeconômicas, esgotamento da capacidade do instrumento estatal responsável, 

insuficiência ou inexistência dessa capacidade na área onde se fazem necessárias 

essas atividades. As ações são de apoio à Defesa Civil (atendimento a calamidades 

públicas), apoio da Engenharia militar em obras de infraestrutura do país ou no 

lançamento de pontes para o restabelecimento de tráfego; emprego de veículos 

terrestres, embarcações e aeronaves do Exército em operações de busca e 

salvamento ou no transporte de civis e evacuação de áreas em situações de 

emergência; distribuição de donativos;  desobstrução de vias; atendimento médico; 

análise de imagens; e assistência religiosa. (BRASIL,2013) 

Nesse escopo, destacam-se as Organizações Militares de Engenharia. Uma 

Organização Militar de Engenharia normalmente têm a missão de prover a 

mobilidade, contra-mobilidade e proteção para o seu Grande Comando enquadrante. 

Para isso, conta com pessoal e material especializado em equipamentos diversos, o 

que a torna a fração mais apta a cooperar em desastres naturais. 
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    Em situações de não guerra, 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 aos órgãos federais, 

estaduais, municipais e, excepcionalmente, à iniciativa privada, além de atendimento 

à população nas ações de defesa civil. (BRASIL,2018) 

O manual prossegue enfatizando que uma ação coordenadora do escalão 

superior de Engenharia sobre os escalões subordinados se faz necessária e é 

realizada valendo-se dos canais técnicos de Engenharia.  

 O funcionamento adequado desses canais técnicos constitui-se em um dos 

principais fatores para a eficiência do apoio, permitindo que os escalões 

subordinados possam, em tempo útil, articular seus meios, tomar as providências 

necessárias e receber apoio adicional do escalão superior, quando for o caso. 

O Grupamento de Engenharia tem uma organização que controla, coordena e 

supervisiona as tarefas de engenharia executadas pelos Batalhões e módulos 

especializados, sendo a estrutura natural para enquadrar U e SU de Engenharia. 

(BRASIL,2016). 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Diante do exposto, este estudo se debruça no seguinte problema: 

No contexto do apoio das Forças Armadas à Defesa Civil, em Operações 

de Ajuda Humanitária, as Organizações Militares de Engenharia possuem 

estrutura em rede para o apoio em desastres naturais, em todas as regiões do 

país?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Como forma ajudar a elucidar o problema proposto, segue abaixo os 

seguintes objetivos do trabalho. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a distribuição das Organizações Militares de Engenharia (OME) no 

país, verificando a viabilidade para o apoio de engenharia em operações de ajuda 
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humanitária decorrente de desastres naturais, conforme as especificidades de cada 

região do país. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a. Conceituar desastres naturais; 

b. Estudar a ocorrência de desastres naturais por regiões do Brasil; 

c. Estudar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

d. Estudar o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e sua relação com as 

Forças Armadas, em especial com o Exército Brasileiro; 

e. Analisar o Sistema Engenharia e a sua organização em redes para o apoio em 

defesa civil. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

A pesquisa abrangerá o período relativo aos principais acontecimentos de 

desastres naturais ocorridos no período de 1991 a 2012. Serão apenas analisados 

os eventos ocorridos dentro do território nacional, relacionados com a geodinâmica 

terrestre externa, resultado de precipitações, causas eólicas, e temperaturas 

extremas.  

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

A pesquisa contribuirá com uma análise crítica da preparação do Exército 

Brasileiro para cumprir sua missão constitucional de apoiar a defesa civil, em pronta-

resposta à ocorrência de desastres naturais, conforme as necessidades de cada 

região do país. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2. 1 DESASTRES NATURAIS 

A Política Nacional de Defesa Civil (BRASIL, 2007) define desastres humanos 

como aqueles provocados pelas ações ou omissões humanas. Relacionam-se com 

a atuação do próprio homem, enquanto agente e autor. Tais acidentes podem trazer 

graves consequências para  a natureza e a própria espécie humana. São exemplos: 

contaminação de rios e solos, derramamento de óleo em mares e oceanos, dentre 

outros (MARCELINO, 2007). 

 No Brasil, os principais fenômenos relacionados a desastres naturais são 

derivados da geodinâmica terrestre externa, tais como, inundações, enchentes, 

tempestades e escorregamentos de solos e/ou rochas. Estes fenômenos ocorrem 

normalmente associados a chuvas intensas e prolongadas,  que ocorrem no verão 

na região sudeste e no inverno na região sul e nordeste (TOMINAGA ET AL, 2009). 

 

 

Quadro 1 : Número de Pessoas atingidas por fenômenos climáticos no mundo 
Fonte : Ministério da Defesa 

 

Neste cenário, de 2008 a 2011, as chuvas afetaram mais de 5 milhões de 

pessoas no Brasil, ocasionando 1.550 mortes. .As perspectivas são de aumento da 

temperatura entre 1 a 6°C até 2100; as chuvas diminuirão significativamente nas 

regiões Central, Norte e Nordeste; e ocorrerá aumento das precipitações nas regiões 

Sul e Sudeste. Também, concomitantemente, ocorre a rápida e desordenada 

ocupação de centros urbanos, o que potencializa o problema da defesa civil. 
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Esses fenômenos têm o potencial de provocar grandes danos materiais e, 

dependendo de sua violência, graves danos humanos. Dependendo de sua 

extensão, destroem ou danificam plantações e exigem um grande esforço para 

garantir o salvamento de rebanhos. Em áreas densamente habitadas, podem 

danificar ou destruir indistintamente habitações, prédios públicos, infraestruturas 

críticas, comércio, indústrias, hospitais e cartórios, dentre outros, levando muitas 

vezes ao colapso da comunidade atingida. (BRASIL, 2003). 

2.1.1 A ocorrência de desastres naturais por região no Brasil. 

O Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, editado pela Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), apresenta alguns dados relevantes sobre a ocorrência 

de precipitações pluviométricas e os desastres naturais por elas ocasionados, por 

região brasileira.  

 
Quadro 2 : Brasil: principais ocorrências de desastres naturais por região 
Fonte : Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 

 
Em cada região do Brasil há percentuais distintos para as tipologias de 

desastres mais recorrentes, conforme expressos na tabela acima. Na Região Norte, 

a maior recorrência de desastres está relacionada ao regime pluviométrico 

apresentando os maiores percentuais relativos a inundações e enxurradas, com 

66,4%. As estiagens e secas enquadram-se como terceira tipologia mais recorrente 
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na região, com 15,8% dos registros. Foram registrados também eventos de 

incêndios florestais, com 5,6%; de erosão com 8%; e de vendavais, em menores 

proporções, com 2,6%. Os demais tipos de desastres, menos expressivos na região, 

foram classificados como Outros, com cerca de 1,5% do total. 

Na Região Nordeste a grande maioria dos registros é relativa a episódios de 

estiagens e secas, correspondente a 78,4% do total. Os percentuais restantes 

correspondem aos desastres por enxurrada e inundação com 11,6% e 7,9%, 

respectivamente, e por outras tipologias menos expressivas. De forma geral, a 

variabilidade sazonal e interanual na distribuição das chuvas são marcantes, 

fazendo com que a região sofra consequências severas tanto por secas quanto por 

precipitações intensas. 

A Região Centro-Oeste apresentou maior número de registros das tipologias 

relacionadas aos fenômenos pluviométricos, com percentuais distintos, 

sobressaindo os desastres por enxurradas e inundações, com 38% e 30% dos 

casos, respectivamente. Os desastres por estiagens e secas somam 18%. Com 

percentuais menores encontram-se os desastres por erosão com 7%, por vendavais 

com 3%, por incêndios florestais com 2% e por outros eventos com cerca de 2,2% 

cada. 

O Sudeste brasileiro apresenta grande parte das ocorrências relacionadas a 

estiagens e secas, com 31%, enxurradas, com 30%, e inundações, com 20% dos 

totais registrados. Episódios de movimentos de massa e vendavais representam, 

respectivamente, 6,8 e 6,4% dos registros (Tabela 2). A variabilidade latitudinal e de 

relevo, a maritimidade/continentalidade e a atuação de sistemas tropicais e 

extratropicais de latitudes médias conferem à região Sudeste uma diversidade de 

regimes climáticos maior do que qualquer outra região do País. Regionalmente, 

corresponde à transição entre os regimes permanentemente úmidos do Brasil 

Meridional e alternadamente secos e úmidos do Brasil Central. 

Na Região Sul, os eventos extremos relacionados ao regime pluviométrico 

também prevalecem sobre os demais tipos de desastres.  As estiagens e secas são 

responsáveis por 38,7% do total de ocorrências registradas, seguidas de 

enxurradas, com 23,7%. Os vendavais representam a terceira tipologia de desastres 

mais recorrentes na região, com 16,1%. O Sul também apresenta grande 

recorrência de precipitações de granizos e inundações, com os respectivos 

percentuais de 10,9% e 7,7% do total de registros (Tabela 2). 
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2.1.2 Desastres naturais mais recorrentes no país 

De forma geral, pode-se inferir o seguinte quadro para os dinâmica 

climatológica no Brasil: 

 

Quadro 3 : Brasil: desastres naturais mais recorrentes 
Fonte : Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 

 

Estiagens e secas, diretamente relacionadas à redução das precipitações 

pluviométricas e ao déficit hídrico, respectivamente, estão entre os desastres 

naturais mais frequentes e tidos como um dos maiores problemas nacionais. Esses 

fenômenos correspondem a 20.009 registros, equivalentes a 51,3% do total de 

desastres registrados no País no período de 1991 a 2012. Afetam grande extensão 

territorial e produzem efeitos negativos e prolongados na economia que refletem 

amplamente na sociedade. 

Enxurradas apresentam-se como a segunda categoria de maior ocorrência no 

País, com um total de 8.056 registros, que correspondem a 20,6% dos desastres 

totais ocorridos nos últimos vinte e dois anos (Gráfico 92). Além dos efeitos adversos 

atrelados a este fenômeno, as enxurradas muitas vezes ocorrem associadas a 

vendavais, e também podem desencadear outros eventos, que potencializam o 

efeito destruidor do evento adverso e aumentam os danos causados. 

Inundações, diretamente relacionadas às cheias dos rios, constituem a 

terceira tipologia de desastre natural mais recorrente no Brasil. São intensificadas 

por variáveis climatológicas de médio e longo prazo e relacionam-se com períodos 

demorados de chuvas contínuas. Esse fenômeno corresponde a 4.694 registros, 

equivalentes a 12% do total de desastres naturais. Afeta diretamente as populações 

ribeirinhas aos rios e as que ocupam as planícies de inundação. 
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Os vendavais e os granizos apresentam-se na sequência, com 2.757 e 1.638 

registros, respectivamente, correspondendo a 7,1% e a 4,2% do total nacional de 

registros de desastres. Os demais desastres naturais registrados no Brasil – erosão, 

incêndios florestais, movimentos de massa, tornados, alagamentos e geadas – 

foram pouco expressivos na escala temporal analisada. Foram classificados, 

portanto, na categoria Outros, com 1.842 ocorrências, representando 4,72% do total 

de registros feitos no País. 

Dessa maneira, o banco de dados do histórico dos desastres brasileiros 

associados a fenômenos naturais indica que as estiagens e secas e as enxurradas 

são as tipologias mais recorrentes do Brasil. 

 

2.2 SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

2.2.1 Base legal 

A Defesa Civil é o conjunto de ações preventivas, de socorro assistencial e 

recuperativo, destinado a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da 

população e restabelecer a normalidade social. (BRASIL,2013) 

É da competência da União planejar e promover a defesa permanente contra 

as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações(BRASIL,1988) 

O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC está estruturado 

em 3 níveis: municipal, estadual e federal , de acordo com a Lei 2.608/2012. 

No nível federal, cabe ao Ministério do Desenvolvimento Regional coordenar 

as ações de resposta aos desastres por meio da Secretaria Nacional de Proteção e 

Defesa Civil , por intermédio da Lei 2.608/2012. 

A Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, 

como órgão central é responsável por coordenar o planejamento, articulação e 

execução dos programas, projetos e ações de proteção e defesa civil.(UFSC, 2012)  

Os Órgãos regionais de proteção e defesa civil são os responsáveis pela 

articulação, coordenação e execução do SINPDEC em nível regional. Sendo os 

órgãos estaduais e do Distrito Federal de proteção e defesa civil, responsáveis pela 

articulação, coordenação e execução do SINPDEC em nível estadual. E ainda os 

órgãos municipais de proteção e defesa civil, são os responsáveis pela articulação, 

coordenação e execução do SINPDEC em nível municipal. Finalmente, os órgãos 

setoriais dos três âmbitos de governo abrangem os órgãos envolvidos na ação da 

Defesa Civil (UFSC, 2012). 
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O SINPDEC poderá mobilizar a sociedade para atuar em situação de 

emergência ou estado de calamidade pública, coordenando o apoio logístico para o  

desenvolvimento das ações de proteção e defesa civil. Neste sentido, o Ministério da   

Defesa, como membro do CONPDEC, se vale do Exército Brasileiro para prestar o 

apoio necessário a todo o sistema, especialmente no socorro às comunidades 

atingidas. (BAZI,2013). 

      A crescente ocorrência e intensificação dos desastres naturais demanda um 

emprego cada vez maior das FA em apoio à Defesa Civil. Esse apoio toma forma 

sob o Art 16 da Lei Complementar  nº 97/1999 , que trata como atribuição subsidiária 

das Forças Armadas : cooperar com o desenvolvimento nacional e a Defesa Civil, na 

forma determinada pelo Presidente da República. 

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil inclui o Ministério da Defesa no 

Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, sendo as Forças Armadas 

instituições integrantes do Sistema Nacional de Defesa Civil (SINPDEC) 

A PNPDEC, instituída pela Lei nº 12.608 de 10 de abril de 2012, traz os 

princípios, os objetivos e instrumentos de como a gestão de riscos de desastres e a 

gestão de desastres serão implementadas no Brasil, com o propósito de assegurar 

condições sociais, econômicas e ambientais adequadas para garantir a dignidade da 

população e garantir a promoção do desenvolvimento sustentável. 

A Lei nº 12.608 de 10 de abril de 2012, estabelece que é dever da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à 

redução dos riscos de desastres incorporando as ações de proteção e defesa civil 

nos seus respectivos planejamentos.  

O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, 

localizado em São José dos Campos/SP, possui um sistema de informações de 

monitoramento de desastres, que atua por meio de base de dados compartilhada 

entre os integrantes do SINPDEC visando ao oferecimento de informações 

atualizadas para prevenção, mitigação, alerta, resposta e recuperação em situações 

de desastre em todo o território nacional. 
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Figura 1 : Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 
Fonte : Ministério da Defesa 

2.2.2 AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL    

A Defesa Civil é operacionalizada pelo desenvolvimento de um conjunto de 

ações distintas e inter-relacionadas. Tais atividades são destinadas à redução dos 

riscos de desastres, ou o restabelecimento da normalidade social de uma 

comunidade atingida. Normalmente ocorrem de forma multissetorial e nos três níveis 

de governo (federal, estadual e municipal), com uma ampla participação da 

comunidade (UFSC, 2012).   É importante a compreensão das ações da Defesa 

Civil. Esse conhecimento é fundamental para subsidiar o planejamento de emprego 

de uma tropa em uma operação interagências de apoio à Defesa Civil.  As ações da 

Defesa Civil são a Prevenção, Mitigação, Preparação, Resposta e Recuperação.   

2.2.2.1 Prevenção 

A Prevenção consiste em ações voltadas para evitar os possíveis impactos 

adversos mediante ações planejadas e realizadas antecipadamente. Essas ações 

são normalmente representadas por projetos e obras estruturais, que visam evitar 

ou, pelo menos, reduzir os possíveis impactos das ameaças (UFSC, 2012).   

A Prevenção de Desastres compreende a Avaliação de Riscos de Desastres 

e a Redução de Riscos de Desastres. A Avaliação de Riscos de Desastres 

possibilita o estudo das ameaças de desastres, o estudo do grau de vulnerabilidade 

do sistema e dos corpos receptores, permitindo a avaliação e a hierarquização dos 

riscos de desastres e a definição das áreas de maior risco (BRASIL, 2007).   
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A Redução dos Riscos de Desastres são o conjunto de medidas preventivas 

que englobam o planejamento da ocupação e utilização do espaço geográfico em 

função da definição das áreas de risco, bem como o aperfeiçoamento da legislação 

de segurança contra desastres, além das medidas estruturais, que englobam obras 

de engenharia de qualquer especialidade (BRASIL, 2007).  

2.2.2.2 Mitigação 

São as ações voltadas para a diminuição ou a limitação dos efeitos adversos 

resultantes de ameaças e dos desastres. Normalmente não é possível prevenir toda 

a amplitude dos impactos causados por desastres naturais, mas é possível diminuir 

consideravelmente sua escala e severidade mediante diversas estratégias e ações. 

Assim, a prevenção muitas vezes se confunde com a mitigação (UFSC, 2012).  

2.2.2.3 Preparação  

São as ações voltadas para prever, responder e se recuperar de forma efetiva 

dos impactos ou das condições prováveis, iminentes ou atuais que se relacionam 

com uma ameaça (UFSC, 2012).   

Visam as ações preparatórias de resposta aos desastres e de reconstrução, 

através dos projetos de desenvolvimento institucional, de recursos humanos, 

mudança cultural, monitoramento, alerta e alarme, planejamento operacional e de 

contingência, mobilização e logística (BRASIL, 2007).   

2.2.2.4 Resposta  

São as ações voltadas para a prestação de serviços de emergência e de 

assistência pública durante ou imediatamente após a ocorrência de um desastre, 

com o propósito de salvar vidas, reduzir impactos sobre a saúde, garantir a 

segurança pública e satisfazer necessidades básicas de subsistência da população 

afetada. A Resposta compreende o Socorro, a Assistência às Populações Vitimadas 

e a Reabilitação do Cenário do Desastre. (BRASIL,2007) 

 O Socorro inicia no desencadeamento do desastre, passando pelo momento 

em que o evento adverso atua em sua plenitude máxima, terminando quando o 

evento inicia o processo de atenuação. Nesta fase, são mais comuns as atividades 

de resgate e evacuação de vitimados.   

A Assistência às Populações Vitimadas compreende o conjunto de atividades 

logísticas, assistenciais e de promoção da saúde, que devem ocorrer imediatamente 

após a atenuação do desastre. Nesta fase são comuns as atividades humanitárias 
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de distribuição de alimentos, remédios, roupas, abrigos, itens de primeira 

necessidade, assistência religiosa, atendimentos de saúde e outras (UFSC, 2012).   

A Reabilitação do Cenário do Desastre compreende o conjunto de atividades 

que visam atenuar os impactos da área atingida por desastre. Nesta fase são 

executadas as atividades de avaliação de danos, desmontagem de estruturas 

danificadas, desobstrução e remoção de escombros, sepultamento, limpeza, 

descontaminação, desinfecção do ambiente, reabilitação dos serviços essenciais e 

recuperação de estradas, pontes, unidades habitacionais e instalações públicas.   

A resposta diante de um desastre se concentra predominantemente nas 

necessidades de curto prazo e, por vezes, é difícil definir uma divisão entre a etapa 

de resposta e a fase seguinte de recuperação/reconstrução. Por isso, algumas 

ações de resposta, como o suprimento de água potável, a provisão de alimentos, a 

oferta e instalação de abrigos temporários, podem acabar se ampliando até a fase 

seguinte (UFSC, 2012).  A Ação de Resposta é a que mais demanda o emprego das 

Forças Armadas, e em especial do Exército Brasileiro.  

2.2.2.5 Recuperação  

São as ações voltadas para a recuperação de um ambiente degradado por 

um desastre natural ou ambiental. Tem início imediatamente após a finalização da 

fase de resposta e deve basear-se em ações governamentais previamente definidas 

que facilitem o estabelecimento de responsabilidades institucionais claras e 

permitam a participação pública. Tem por finalidade restabelecer, em sua plenitude, 

os serviços públicos, a economia da área, o moral social e o bem-estar da 

população (BRASIL, 2007).   

Os programas de recuperação, tem se mostrado como uma oportunidade 

importante para desenvolver e executar medidas de redução de risco de desastres 

futuros (UFSC, 2012). 

 

2.3 SISTEMÁTICA DE EMPREGO DAS FORÇAS ARMADAS 

Segundo o Plano de Emprego das Forças Armadas e, caso de desastres, 

edição 2013/2014, sem comprometimento de sua missão constitucional, as Forças 

Armadas atuarão em cooperação com os órgãos do SINPDEC, com ações 

estruturadas de resposta à ocorrência de desastre natural ou antrópico, a fim de 

contribuir com o socorro às situações de emergência e de estado de calamidade 

pública, atenuando os seus efeitos, ajudando na preservação da vida humana e do 
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bem estar da população atingida, cooperando com o restabelecimento da 

normalidade social. (BRASIL,2012) 

Quando ocorrer um desastre natural ou antrópico que requeira o emprego 

oportuno das Forças Armadas, tendo em vista a existência de vidas humanas em 

perigo iminente e/ou grave prejuízo material, os Comandantes de Organizações 

Militares (OM) localizadas no(s) município(s) sinistrado(s) ou próximo(s), mediante 

solicitação dos Órgãos de Defesa Civil locais, atuarão no socorro emergencial de 

acordo com as orientações preestabelecidas por suas respectivas Forças. 

(BRASIL,2012) 

 

 
Figura 2 : Sistemática de emprego das Forças Armadas 
Fonte : Ministério da Defesa 

As Organizações Militares podem atuar, imediatamente, sem a solicitação da 

SEDEC, nos casos de risco iminente para a vida humana ou grave prejuízo material, 

fazendo chegar, tempestivamente, o fato ao Estado-Maior Conjunto das Forças 

Armadas. (BRASIL,2012) 

As missões das FA em apoio à Defesa Civil, quando coordenadas por meio 

do Protocolo com o Ministério da Integração e Ministério da Saúde são indenizáveis 

por aqueles Ministérios. A atuação integrada destes Ministérios visa: proporcionar  

maior agilidade de resposta; padronizar solicitações, objetivando capacidades e não 

meios específicos; criar um canal de comunicações permanente; integrar os órgãos; 
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coordenar ações com a disponibilização de pessoal de ligação nos desastres de 

maior magnitude; e permitir o correto acompanhamento da situação.  

 

 
Figura 3 : Modelo de Requisição de Apoio às Forças Armadas 
Fonte : Ministério da Defesa 

2.3.1 Capacidades das Forças Armadas 

As Forças Armadas organizam-se em torno de capacidades. 

 
Figura 4 : Capacidades das Forças Armadas 
Fonte : Ministério da Defesa 
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  As principais capacidades são : 

1) Evacuar vítimas e constituir equipes de busca e salvamento; 

2) Restabelecer, em caráter emergencial, as linhas de comunicações; 

3) Realizar tratamento e suprimento de água e confecção e fornecimento de 

alimentação; 

4) Realizar apoio de saúde; 

5) Realizar acolhimento emergencial de desalojados e desabrigados 

(sustentação); 

6) Realizar o combate à incêndios florestais; 

7) Realizar desobstrução de vias e reconstrução; 

8) Executar apoio de transporte. 

 

2.3.2 Atuação do Exército Brasileiro 

O Exército Brasileiro é a Força Terrestre componente do Ministério da Defesa. 

As Operações de Cooperação e Coordenação com Agências são executadas 

por elementos do EB em apoio aos órgãos ou instituições (governamentais ou não, 

militares ou civis, públicos ou privados, nacionais ou internacionais), definidos 

genericamente como agências. (BRASIL,2017) 

Destinam-se a conciliar interesses e coordenar esforços para a consecução 

de objetivos ou propósitos convergentes que atendam ao bem comum. Buscam 

evitar a duplicidade de ações, a dispersão de recursos e a divergência de soluções, 

levando os envolvidos a atuarem com eficiência, eficácia, efetividade e menores 

custos. (BRASIL,2017) 

A liberdade de ação do comandante operativo está limitada pela norma legal 

que autorizou o emprego da tropa. O emprego desta é episódico, limitado no espaço 

e tempo. Normalmente ocorrem nas situações de não guerra - emprego do poder 

militar é usado no âmbito interno e externo, não envolvendo o combate propriamente 

dito, exceto em circunstâncias especiais Dentre elas, estão as atribuições 

subsidiárias. (BRASIL,2017) 

As características desse tipo de operações são: Uso limitado da força;  

Coordenação com outros órgãos governamentais e/ou não governamentais; 

Execução de tarefas atípicas; Combinação de esforços políticos, militares, 

econômicos, ambientais, humanitários, sociais, científicos e tecnológicos;  Caráter 

episódico; Não há subordinação entre as agências e, sim, cooperação e 
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coordenação; Interdependência dos trabalhos; Maior interação com a população; 

Influência de atores não oficiais e de indivíduos sobre as operações; e ambiente 

complexo. (BRASIL,2017) 

As atribuições subsidiárias são estabelecidas por instrumentos legais, 

compõem-se de atribuições gerais e particulares. Nas atribuições gerais, estão 

previstas as cooperações com o desenvolvimento nacional e com a defesa civil, na 

forma determinada pelo Presidente da República. (BRASIL,2017) 

As ações subsidiárias, por sua vez, são levadas a efeito pelas Forças 

Armadas por razões socioeconômicas, esgotamento da capacidade do instrumento 

estatal responsável, insuficiência ou inexistência dessa capacidade na área onde se 

fazem necessárias essas atividades. São elas : de apoio à Defesa Civil (atendimento 

a calamidades públicas) ; apoio da Engenharia militar em obras de infraestrutura do 

país ou no lançamento de pontes para o restabelecimento de tráfego; emprego de 

veículos terrestres, embarcações e aeronaves do Exército em operações de busca e 

salvamento ou no transporte de civis e evacuação de áreas em situações de 

emergência;  distribuição de donativos;  desobstrução de vias;  atendimento médico;  

análise de imagens; e assistência religiosa. 

 
Figura 5 : Equipe de Busca e Salvamento 
Fonte : Ministério da Defesa 
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Figura 6 : Construção e Desobstrução de Vias 
Fonte : Ministério da Defesa 

 

2.4  O SISTEMA ENGENHARIA   

2.4.1 Conceitos básicos 

Os elementos da F Ter podem realizar três operações básicas: operações 

ofensivas e defensivas (situação de guerra); e operações de cooperação e 

coordenação com agências (situação de guerra e situação de não guerra). 

(BRASIL,2017) 

Em situações de guerra, a Engenharia deve apoiar a F Ter na aplicação do 

poder militar em sua mais tradicional missão, a defesa da Pátria. 

Em situações de não guerra, 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 aos órgãos federais, 

estaduais, municipais e, excepcionalmente, à iniciativa privada, além de atendimento 

à população nas ações de defesa civil. (BRASIL,2018) 

São operações executadas em apoio aos órgãos ou instituições, definidos 

genericamente como agências. Destinam-se a conciliar interesses e coordenar 

esforços para a consecução de objetivos ou propósitos convergentes que atendam 

ao bem comum, evitando a duplicidade de ações, a dispersão de recursos e a 

divergência de soluções. (BRASIL,2018) 

A Engenharia deve estar preparada para participar de operações em situação 

de não guerra, no contexto das operações de cooperação e coordenação com 

agências, em que pese não ser essa sua missão precípua.  (BRASIL,2018) 
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O manual prossegue enfatizando que uma ação coordenadora do escalão 

superior de Engenharia sobre os escalões subordinados se faz necessária e é 

realizada valendo-se dos canais técnicos de Engenharia.  

  O funcionamento adequado desses canais técnicos constitui-se em um dos 

principais fatores para a eficiência do apoio, permitindo que os escalões 

subordinados possam, em tempo útil, articular seus meios, tomar as providências 

necessárias e receber apoio adicional do escalão superior, quando for o caso. 

Tais informações auxiliam no entendimento dos fenômenos em estudo e seus 

impactos nas sociedades afetadas, com repercussões no emprego de Organizações 

Militares de Engenharia no auxilio à Defesa Civil.  

2.4.2 O Grupamento de Engenharia 

O Grupamento de Engenharia (Gpt E) é uma Grande Unidade de Engenharia 

que tem por missão controlar, coordenar e supervisionar as tarefas de engenharia 

executadas pelos batalhões e módulos especializados subordinados, sendo a 

estrutura natural para enquadrar Unidades e Subunidades de Engenharia (BRASIL, 

2016).   

Basicamente, o Gpt E é composto pelo Cmdo, EM, pela Cia C Ap e por U e 

SU de Engenharia. Possui capacidade de enquadrar até cinco batalhões. Considera-

se, para fim de planejamento, que cinco módulos especializados equivalem a uma 

U. (BRASIL, 2016).   

 
Figura 7 : Constituição de um Grupamento de Engenharia 
Fonte : Nota de Coordenação Doutrinária Nr 02/2016 
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O Grupamento de Engenharia, em tempo de paz, possui a seguinte 

organização:   

- Comando: composto pelo Comandante do Grupamento de Engenharia. 

Desempenha as suas funções realizando planejamentos, decidindo com 

oportunidade, emitindo ordens com eficiência e supervisionando sua execução. 

Suas responsabilidades exigem completo conhecimento sobre o emprego tático e 

técnico e sobre as possibilidades e limitações do Grupamento de Engenharia e de 

suas Unidade e Subunidades apoiadas (BRASIL, 2003).   

- Estado-Maior: composto pelos Oficiais de Estado-Maior. Sua missão é 

assessorar o Comandante do Grupamento de Engenharia no exercício de suas 

funções, sendo os principais auxiliares do comandante. O Estado-Maior é 

constituído pelo Chefe do Estado-Maior (Ch EM), pelo Oficial de Pessoal (E1), pelo 

Oficial de inteligência (E2), pelo Oficial de Operações (E3), pelo Oficial de Logística 

(E4) e pelo Oficial de Comunicação Social e Assuntos Civis (E5) (BRASIL, 2003). 

- Companhia de Comando (ou Companhia de Comando e Apoio): subunidade 

que tem por missão prover os meios em pessoal e material para o andamento dos 

trabalhos do Grupamento de Engenharia (BRASIL, 2003). 

Os Batalhões de Engenharia de Combate e Construção, que compõe a 

estrutura de um Grupamento de Engenharia, serão descritos a seguir. 

2.4.3 O Batalhão de Engenharia de Combate 

Os Batalhões de Engenharia de Combate são unidades da Arma de 

Engenharia cujo missão é multiplicar o poder de combate dos elementos apoiados, 

assegurando-lhe a mobilidade, contramobilidade, proteção e o apoio geral de 

engenharia (BRASIL, 2003). 

Os Batalhões de Engenharia de Combate (BECmb) tem a missão primordial 

de multiplicar o poder de combate da Divisão ou do Exército de Campanha (Ex 

Cmp), conforme a sua destinação, assegurando-lhes mobilidade, contramobilidade, 

proteção e ampliando o apoio de engenharia aos escalões de engenharia orgânicos 

das grandes unidades (GU) ou grandes comandos (G Cmdo) subordinados 

(BRASIL, 2001).   

O Batalhão de Engenharia de Combate é organizado conforme a Figura 7, ou 

seja, o Comando e Estado-Maior, com funções semelhantes ao EM do Grupamento 

de Engenharia, a Companhia de Engenharia de Pontes, que desdobra o material de 

pontes do Batalhão, a Companhia de Comando e Apoio, que provê os meios de 
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comando e controle e logística da Unidade, e as Companhias de Engenharia de 

Combate, que realizam os trabalhos de engenharia em proveito do elemento 

apoiado. 

O apoio do BE Cmb traduz-se, geralmente, pela realização dos trabalhos de 

reconhecimentos especializados, estradas, pontes, organização do terreno, 

instalações, assistência técnica às demais armas, quadros e serviços nos assuntos 

de Engenharia, estudo do terreno e na manutenção dos seus equipamentos de 

engenharia (BRASIL, 2001). 

 
Figura 8 : Constituição de um Batalhão de Engenharia de Combate 
Fonte : O Batalhão de Engenharia de Combate (2001) 

O BE Cmb é o elemento responsável pela execução dos trabalhos de 

engenharia, no âmbito da Divisão de Exército e do Exército de Campanha, para tal 

possui os seguintes materiais:  

(1) material de pontes: botes de assalto, passadeiras de alumínio, portadas leves, 

ponte modular pesada e viaturas lançadoras de pontes de pequenas brechas;  

(2) equipamento de engenharia: motoniveladora, carregadeira de rodas, guindaste, 

trator de esteira, retro-escavadeira e compressor de ar; 

 (3) viaturas especializadas: caminhões basculantes, viatura blindada de combate de 

engenharia (VBC Eng) e viatura blindada para transporte de pessoal (VBTP - 

mecanizada ou blindada); e  

(4) equipamentos especializados para emprego diversos: reforçador de solos, 

geradores de fumaça, sonares, reboque com disseminadores de minas e reboque 

para abertura de passagem em obstáculo. 

2.4.4 O Batalhão de Engenharia de Construção 

Os Batalhões de Engenharia de Construção (BECnst) tem a missão de 

construir, reparar e conservar vias de transporte e demais instalações presentes no 

Teatro de Operações, integrando um Grupamento de Engenharia (BRASIL, 1973).   
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O BECnst é instruído e equipado para execução de obras de engenharia, de 

natureza geral, incluindo movimentos de terra, construções de aço e de madeira, 

instalações diversas (acantonamentos, pátios, hospitais, depósitos e instalações 

diversas) obras rodoviárias, ferroviárias, hidroviárias e aeródromos (BRASIL, 1973). 

O Batalhão de Engenharia de Construção é organizado conforme a Figura 8, 

a saber : o Comando e Estado-Maior, com funções semelhantes ao EM do 

Grupamento de Engenharia, a Companhia de Equipamento de Engenharia, com a 

missão de fornecer equipamento pesado de engenharia às Companhias de 

Engenharia de Construção; de realizar a manutenção de todo seu equipamento 

orgânico e fiscalizar seu emprego pelas Subunidades, a Companhia de Comando e 

Apoio, que provê os meios de comando e controle e logística da Unidade, e as 

Companhias de Engenharia de Construção, que realizam os trabalhos de construção 

em proveito do elemento apoiado. 

 

 
Figura 9 : Constituição de um Batalhão de Engenharia de Construção 
Fonte : O Grupamento e o Batalhão de Engenharia de Construção (1973) 

 

Em tempo de paz, os Batalhões de Engenharia de Construção são 

empregados na execução de importantes obras públicas, em convênio com 

instituições governamentais e autarquias públicas, em todo o território nacional, 

cooperando com o desenvolvimento nacional. (SILVA,2018) 

Em tempo de paz, os Batalhões de Engenharia de Construção são 

empregados na execução de importantes obras públicas, em convênio com 

instituições governamentais e autarquias públicas, em todo o território nacional, 

cooperando com o desenvolvimento nacional. Para isso, conta com os seguintes 

materiais : 
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(1) Equipamentos de terraplanagem: tratores de esteira, tratores sobre rodas, 

escavadeiras, retroescavadeiras, motoniveladoras, rolos compactadores, 

carregadeiras, dentre outros.   

(2) Equipamentos de extração: britadores para pedreiras e cascalheiras, dragas para 

extração de areia e equipamentos para exploração de jazidas.  

(3) Equipamentos rodoviários: pavimentadoras, vibroacabadoras, fresadoras, 

betoneiras, extrusoras, recicladoras, rolos pneumáticos, valeteadeiras, usinas de 

asfalto, espargidores, dentre outros.  

(4) Viaturas especializadas: caminhões basculantes, caminhões fora de estrada, 

caminhões espargidores, caminhões tanque, caminhões oficina, caminhões prancha, 

caminhões distribuidores de asfalto, caminhões distribuidores de água (não potável), 

caminhões betoneiras, dentre outros.  

Os Batalhões de Engenharia de Construção não possuem meios de 

navegação, tais como botes, embarcações de manobra e portadas pesadas e leves. 

Também não possuem pontes flutuantes e passadeiras. Seus pelotões não são 

dotados de detectores de metais, óculos de visão noturna, caixas de sapador e 

carpinteiro, dentre outros meios presentes no Pelotão de Engenharia de Combate de 

um BECmb.(SILVA, 2018).  

 

2.4.5 Proposta de Estrutura de OME por Módulos Operacionais 

Específicos 

A organização natural das OM de Engenharia, em pessoal e material, 

possibilita uma rápida adequação ao emprego junto à Defesa Civil. Isto fica bem 

mais evidenciado quando os trabalhos são relacionados ao emprego de materiais, 

máquinas e técnicas de engenharia. (BAZI,2013) 

2.4.5.1 Módulos de materiais e equipamentos de engenharia  

De acordo com a dotação de material de Batalhões de Engenharia de 

Combate e Construção, podem ser montados três tipos de módulos, em apoio à 

Desastres Naturais, a saber: 
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Figura 10 : Modulo de Salvamento 
Fonte : BAZI, 2013 

 

Figura 11 : Modulo de Equipamento de Engenharia 
Fonte : BAZI, 2013 
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Figura 12 : Modulo de Transposição de Brechas e Cursos d’água 
Fonte : BAZI, 2013 

2.4.5.1 Módulos de pessoal  

A fração básica de emprego da Arma é o pelotão de engenharia de combate 

(Pel E Cmb), mas uma maneira prática de atuar no apoio à Defesa Civil é por 

módulos constituídos por equipes especializadas, compostas de maneira flexível, 

tendo em vista as peculiaridades da OM e as necessidades apresentadas 

(BRASIL,1999). 

De acordo com a dotação de pessoal de Batalhões de Engenharia de 

Combate e Construção, podem ser montados três tipos de módulos, em apoio à 

Desastres Naturais, a saber: 

 
Figura 13 : Equipe de Terraplanagem 
Fonte : BAZI, 2013 
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Figura 14 : Equipe de Manutenção 
Fonte : BAZI, 2013 

 
Figura 15 : Equipe de Salvamento 
Fonte : BAZI, 2013 

Outros módulos e frações de Eng podem ser empregados reforçando o Pel E 

Cmb, ou atuando de forma isolada. Cada OM de engenharia pode, dentro de suas 

características, compor estes módulos, tendo em vista principalmente as 

particularidades da área de operações de cada Unidade. (BAZI,2013). 

2.4.6 Análise do Emprego de Organizações Militares de Engenharia em 

Apoio à Defesa Civil 

O Exército Brasileiro é constantemente instado a auxiliar a Defesa Civil em 

suas ações, estando presente em diversas missões de socorro às vítimas de 

desastres naturais. A Força Terrestre auxilia desde o socorro a populações isoladas, 

distribuição de mantimentos e remédios, até os trabalhos de desobstrução de vias e 

de recuperação da infraestrutura necessária à reconstrução das cidades e muitas 

vezes recomeço de vida para muitas pessoas, trabalhos estes afetos a unidades da 

arma de engenharia. (BAZI,2013) 

O emprego de Batalhões de Engenharia acontece, de uma maneira geral, nas 

fases de resposta e recuperação. Quando as populações estão fragilizadas e 

necessitando da mão amiga da Força Terrestre. (BAZI,2013) 

Na fase de resposta, que ocorre nas horas que seguem às fortes chuvas, as 

principais ações ocorrem no sentido de auxiliar no salvamento daqueles que estão 
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isolados pelas águas, através do emprego de grupos de botes e também, por 

equipes de  mergulhadores na busca por desaparecidos. Estes trabalhos seguem 

até que as águas tenham retornado aos níveis normais, ou até quando o poder 

público local possa assumir o controle da situação. (BAZI,2013) 

Na recuperação, a primazia é pelos trabalhos de terraplanagem, com o 

emprego de equipamentos de construção e viaturas especializadas na limpeza e 

manutenção de vias, além do tratamento e suprimento d'água. De igual importância, 

aparecem as ligações que são restabelecidas pelos lançamentos de pontes, 

portadas e passadeiras. (BAZI,2013). 

A atual estrutura dos Grupamentos de Engenharia possibilita a execução do 

Comando e Controle eficaz e oportuno, bem como a coordenação de suas Unidades 

de Engenharia de Combate e Construção, numa hipótese de emprego de apoio às 

ações da Defesa Civil, perante um cenário de desastre natural ou ambiental. 

(SILVA,2018). 

A constituição de Módulos Operacionais Especializados, com pessoal 

previamente selecionado e adestrado, e com material identificado e designado, 

otimiza a organização, o adestramento e o emprego da Organização Militar de 

Engenharia. Essa estrutura mínima favorece o emprego e possibilita maior 

efetividade nas ações à serem desenvolvidas num quadro de desastre natural e 

ambiental, com ganhos na operacionalidade, na racionalização dos meios e na 

agilidade de emprego. (SILVA,2018). 

Nesse sentido, em termos de dotação de material, os Batalhões de 

Engenharia de Combate estão aptos a mobiliar os módulos de Salvamento, 

Equipamento de Engenharia e Transposição de Brechas e Curso dágua. Os  

Batalhões de Engenharia de Construção, por não possuírem material de pontes, 

estão aptos a mobiliar somente o módulo de Equipamento de Engenharia. 

Em termos de dotação de pessoal, os Batalhões de Engenharia de Combate 

estão aptos a mobiliar as Equipes de Terraplanagem, Manutenção e Salvamento. Os 

Batalhões de Engenharia de Construção, pela sua natureza, teria dificuldade em 

constituir a Equipe de Salvamento. 

Por fim, conclui-se que os Batalhões de Engenharia de Combate, por sua 

natureza de pessoal e material, possuem maiores condições de apoio nas fases de 

resposta e recuperação. Os Batalhões de Engenharia de Construção possuem maior 

aptidão para apoio na fase de recuperação. Assim, é desejável que, em cada 
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Grupamento de Engenharia, haja pelo menos uma Organização Militar de 

Engenharia de Combate para que seja dado o suporte adequado à todas as fases 

de apoio à Defesa Civil. 

2.5 DESDOBRAMENTO DA ENGENHARIA PELO TERRITÓRIO NACIONAL 

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

apoiar as operações conduzidas pela Força Terrestre, por intermédio das atividades 

de Ap MCP e Ap Ge Eng. Estas atividades visam a multiplicar o poder de combate 

das forças amigas e a destruir, neutralizar ou diminuir o poder de combate inimigo, 

propiciando a conquista e manutenção dos objetivos estabelecidos. (EB70-MC-

10.237, A Engenharia em Operações, página 5-21) 

Para cumprir as suas missões o sistema está organizado de maneira que as  

diversas brigadas, divisões e escalões componentes da Força Terrestre possuam 

uma Engenharia própria, em condições de prestar o apoio mínimo necessário e de  

reforçar ou aumentar o apoio de engenharia aos escalões subordinados. Para tanto  

conta com unidades e subunidades de engenharia de combate, de construção e 

especializadas. (BRASIL, 1999). 

Atualmente, o Exército Brasileiro possui cinco Grupamentos de 

Engenharia(Gpt E). Esse Grande Comando de Engenharia podem ter Organizações 

Militares de Engenharia (OME) subordinados (quando executam ação de comando 

direta) ou vinculados (quando executam ligação técnica).  

2.5.1 1º Grupamento de Engenharia   

Localizado na cidade de João Pessoa, Paraíba, o 1º Grupamento de 

Engenharia desdobra-se sobre a Região Nordeste do Brasil. Sua atuação abrange 

os Estados da Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 

Ceará, Piauí e Maranhão.  Possui as seguintes Organizações Militares 

subordinadas:  1º Batalhão de Engenharia de Construção, localizado em Caicó, RN; 

2º Batalhão de Engenharia de Construção, localizado em Teresina, PI; 3º Batalhão 

de Engenharia de Construção, localizado em Picos, PI; 4º Batalhão de Engenharia 

de Construção, localizado em Barreiras, BA; 7º Batalhão de Engenharia de 

Combate, localizado em Natal, RN; e  Comissão Regional de Obras/7, localizado em 

Recife-PE. Possui a seguinte Organização Militar vinculada: 10ª Cia E Cmb, 

localizada em São Bento do Una, PE, pertencente à 10ª Bda Inf Mtz. 
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2.5.2 2º Grupamento de Engenharia   

Localizado na cidade de em Manaus, Amazonas, o 2º Grupamento de 

Engenharia desdobra-se sobre a Região Norte do Brasil. Sua atuação abrange os 

Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.  Possui as 

seguintes Organizações Militares subordinadas:5º Batalhão de Engenharia de 

Construção, localizado em Porto Velho, RO; 6º Batalhão de Engenharia de 

Construção, localizado em Boa Vista, RR;7º Batalhão de Engenharia de Construção, 

localizado em Rio Branco, AC; 8º Batalhão Engenharia de Construção, localizado 

em Santarém, PA; 21ª Companhia de Engenharia de Construção, localizada em São 

Gabriel da Cachoeira, AM; e Comissão Regional de Obras/12, localizado em 

Manaus-AM. Não possui OME vinculadas. 

 2.5.3 3º Grupamento de Engenharia   

Localizado na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o 3º 

Grupamento de Engenharia desdobra-se sobre parte da Região Centro-Oeste do 

Brasil. Sua atuação abrange os Estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. 

Possui as seguintes Organizações Militares subordinadas: 9º Batalhão de 

Engenharia de Combate, localizado em Aquidauana, MS; 9º Batalhão de Engenharia 

de Construção, localizado em Cuiabá, MT; e Comissão Regional de Obras do 3º 

Grupamento de Engenharia, localizado em Campo Grande-MS. Possui a seguinte 

Organização Militar vinculada: 4ª Cia E Cmb Mec, localizada em Jardim, MS, 

pertencente à 4ª Bda C Mec. 

2.5.4 4º Grupamento de Engenharia   

Localizado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o 4º Grupamento 

de Engenharia desdobra-se sobre na Região Sul do Brasil. Sua atuação abrange os 

Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.  Possui as seguintes 

Organizações Militares subordinadas: 3º Batalhão de Engenharia de Combate, 

localizado em Cachoeira do Sul, RS; 6º Batalhão de Engenharia de Combate, 

localizado em São Gabriel, RS;  1º Batalhão Ferroviário, localizado em Lages, SC; e   

Comissão Regional de Obras/3, localizado em Porto Alegre, RS. Possui as 

seguintes Organizações Militares vinculadas : 1ª Cia E Cmb Mec, localizada em São 

Borja, RS, pertencente à 1ª Bda C Mec, 2ª Cia E Cmb Mec, localizada em Alegrete, 

RS, pertencente à 2ª Bda C Mec, 3ª Cia E Cmb Mec, localizada em Dom Pedrito, 

RS, pertencente à 3ª Bda C Mec, 15ª Cia E Cmb Mec, localizada em Palmas, PR, 

pertencente à 15ª Bda Inf Mec, 5º BE Cmb Bld, localizada em Porto União, SC, 
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pertencente à 5ª Bda C Bld e o 12º BE Cmb Bld, localizado em Alegrete, RS, 

pertencente à 6ª Bda Inf Bld. 

2.5.5 5º Grupamento de Engenharia   

Localizado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, o 5º Grupamento de Engenharia 

desdobra-se sobre parte da Região Sudeste do Brasil. Sua atuação abrange os 

Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.  Possui as seguintes 

Organizações Militares subordinadas:1º Batalhão de Engenharia de Combate, 

localizado no Rio de Janeiro, RJ;  4º Batalhão de Engenharia de Combate, 

localizado em Itajubá, MG; e Comissão Regional de Obras/1, localizado no Rio de 

Janeiro, RJ. Possui a seguinte Organização Militar vinculada: 1ª Cia E Cmb Pqdt, 

localizada no Rio de Janeiro,RJ, pertencente à 1ª Bda Inf Pqdt. 

2.5.6 Organizações Militares de Engenharia sem subordinação aos 

Grupamentos de Engenharia  

O Exército Brasileiro possui outras Organizações Militares de Engenharia que 

não estão subordinadas aos Grupamentos de Engenharia, mas sim a outros 

Comandos, como a Divisão de Exército (DE) e Brigadas (Bda). Neste caso, recebem 

orientação técnica diretamente do Departamento de Engenharia e Construção. É o 

caso do 2º Batalhão Ferroviário, localizado em Araguari,MG, do 2º Batalhão de 

Engenharia de Combate, localizado em Pindamonhangaba,SP, da, 11ª Cia E Cmb L, 

localizada em Pindamonhangaba,SP, pertencente à 11ª Bda Inf L e da 12ª Cia E 

Cmb L, localizada em Pindamonhangaba,SP, pertencente à 12ª Bda Inf L. 

 

 
Figura 16 : Distribuição das OME pelo território nacional 

                         Fonte : Departamento de Engenharia e Construção 
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2.6 RELAÇÃO ENTRE OS PRINCIPAIS DESATRES NATURAIS 

OCORRIDOS POR REGIÃO DO PAÍS E O APOIO DE ENGENHARIA 

A seguir, será feita uma relação entre os principais desastres naturais 

ocorridos por região do país e a necessidade de apoio de engenharia, confrontando 

com a disponibilidade da mesma em território nacional. Para isso, será utilizada a 

seguinte simbologia, para facilitar o raciocínio: 

Letra Significado (Emprego) 

S Módulo de materiais e equipamento de engenharia : salvamento 

TBCA Módulo de materiais e equipamento de engenharia : transposição de 

brechas e cursos d’água 

EE Módulo de materiais e equipamento de engenharia : equipamentos 

de engenharia 

Sv Módulo de pessoal : equipe de salvamento 

T Módulo de pessoal : equipe de terraplanagem 

 M Módulo de pessoal : equipe de manutenção 

Quadro 4 : Simbologia para os módulos de pessoal e material de engenharia 
Fonte : o autor 
 

2.6.1 Região Norte  

A Região Norte é a mais extensa do Brasil, com uma área de 3.853.328 km², 

representando 45,25% do território nacional. É composta pelos estados do 

Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins.(UFSC,2012) 

Na Região Norte, a maior recorrência de desastres está relacionada ao 

regime pluviométrico apresentando os maiores percentuais relativos a inundações e 

enxurradas, com 66,4%. As estiagens e secas enquadram-se como terceira tipologia 

mais recorrente na região, com 15,8% dos registros. Foram registrados também 

eventos de incêndios florestais, com 5,6%; de erosão com 8%; e de vendavais, em 

menores proporções, com 2,6%.(UFSC,2012) 

 O 2º Grupamento de Engenharia é a Grande Unidade presente nesta porção 

do país, subordinado ao Comando Militar da Amazônia e Comando Militar do Norte. 

É o grupamento responsável pela coordenação de obras de cooperação, obras 

militares, patrimônio e meio ambiente. Além disso, pode coordenar o apoio à 

população nas ações de defesa civil, utilizando, para isso, o canal técnico. 
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A seguir, será apresentada uma tabela com os desastres naturais mais 

recorrentes na região norte do país e as necessidades de módulos especializados 

de apoio : 

 Módulo de material Módulo de pessoal 

Desastre Natural Resposta Recuperação Resposta Recuperação 

Inundações S EE,TBCA S T,M 

Enxurradas S EE,TBCA S T,M 

Estiagens e secas EE EE T,M T,M 

Incêndios Florestais S,EE EE S,T,M T,M 

Erosão EE EE T,M T,M 

Vendavais S,EE EE S,T,M S,T,M 

Quadro 5 : Relação entre Desastre Natural e Módulo especializado na Região Norte 
Fonte : o autor 

 

Os módulos de material de salvamento e transposição de curso d’água e o 

módulo de pessoal de salvamento estão marcados em vermelho porque o 2º 

Grupamento de Engenharia não possui ou possui condições limitadas de mobiliar 

estas equipes de trabalho, uma vez que somente possui OME de Construção. (Vide 

Figura 6) 

Conclui-se que, na região norte, o 2º Grupamento de Engenharia possui 

limitações no apoio aos desastres naturais, pois não possui Unidades de Engenharia 

de Combate subordinadas ou vinculadas.  

2.6.2 Região Nordeste  

A Região Nordeste apresenta uma marcante variabilidade espacial e temporal 

de precipitações, que condiciona três tipos de clima: clima litorâneo úmido (do litoral 

do Estado da Bahia ao do Estado do Rio Grande do Norte), com precipitação anual 

de 2.000 mm; clima tropical (em parte dos estados da Bahia, Ceará, Maranhão e 

Piauí), com precipitação anual entre 1.000 e 1.200 mm; e clima tropical semiárido 

(em todo o sertão nordestino), com precipitação anual inferior a 500 mm 

(UFSC,2012). 

Na Região Nordeste a grande maioria dos registros é relativa a episódios de 

estiagens e secas, correspondente a 78,4% do total. Os percentuais restantes 

correspondem aos desastres por enxurrada e inundação com 11,6% e 7,9%, 

respectivamente, e por outras tipologias menos expressivas. De forma geral, a 
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variabilidade sazonal e interanual na distribuição das chuvas são marcantes, 

fazendo com que a região sofra consequências severas tanto por secas quanto por 

precipitações intensas. (UFSC,2012). 

O 1º Grupamento de Engenharia é a Grande Unidade presente nesta porção 

do país, subordinado ao Comando Militar do Nordeste. Através do canal técnico, 

pode coordenar as ações de apoio à defesa civil. 

A seguir, será apresentada uma tabela com os desastres naturais mais 

recorrentes na região nordeste do país e as necessidades de módulos 

especializados de apoio: 

 Módulo de material Módulo de pessoal 

Desastre Natural Resposta Recuperação Resposta Recuperação 

Estiagens e secas EE EE T,M T,M 

Inundações S EE,TBCA S T,M 

Enxurradas S EE,TBCA S T,M 

Quadro 6 : Relação entre Desastre Natural e Módulo especializado na Região Nordeste 
Fonte : o autor 
 

O 1º Grupamento de Engenharia possui OME subordinadas e vinculadas de 

Combate e Construção. Isso significa que possui condições de mobiliar todas os 

módulos de material e pessoal, com boa amplitude de desdobramento (Vide figura 

6). 

Conclui-se que, na Região Nordeste, o 1º Grupamento de Engenharia possui 

boas condições para o apoio aos desastres naturais, pois possui Unidades de 

Engenharia de Combate e Construção subordinadas e vinculadas.  

2.6.3 Região Centro-Oeste 

A Região Centro-Oeste apresenta uma extensão territorial de 1.606.372 km² 

correspondendo a 18,87% do território nacional. Os estados que fazem parte desta 

região são Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, onde se situa o Distrito 

Federal.   

A Região Centro-Oeste apresentou maior número de registros das tipologias 

relacionadas aos fenômenos pluviométricos, com percentuais distintos, 

sobressaindo os desastres por enxurradas e inundações, com 38% e 30% dos 

casos, respectivamente. Os desastres por estiagens e secas somam 18%. Com 

percentuais menores encontram-se os desastres por erosão com 7%, por vendavais 

com 3%, por incêndios florestais com 2%. (UFSC,2012) 
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O 3º Grupamento de Engenharia é a Grande Unidade presente nesta porção 

do país, subordinado ao Comando Militar do Oeste. Através do canal técnico, pode 

coordenar as ações de apoio à defesa civil, à exceção do Estado de Goiás, que não 

pertence à área do Grupamento. 

A seguir, será apresentada uma tabela com os desastres naturais mais 

recorrentes na região centro-oeste do país e as necessidades de módulos 

especializados de apoio: 

 Módulo de material Módulo de pessoal 

Desastre Natural Resposta Recuperação Resposta Recuperação 

Inundações S EE,TBCA S T,M 

Enxurradas S EE,TBCA S T,M 

Estiagens e secas EE EE T,M T,M 

Erosão EE EE T,M T,M 

Vendavais S,EE EE S,T,M S,T,M 

Incêndios Florestais S,EE EE S,T,M T,M 

Quadro 7 : Relação entre Desastre Natural e Módulo especializado na Região Centro-Oeste 
Fonte : o autor 
 

O 3º Grupamento de Engenharia possui OME subordinadas e vinculadas de 

Combate e Construção. Isso significa que possui condições de mobiliar todas os 

módulos de material e pessoal, com boa amplitude de desdobramento (Vide figura 

6). 

Conclui-se que, na região Centro-Oeste, à exceção do estado de Goiás, o 1º 

Grupamento de Engenharia possui boas condições para o apoio aos desastres 

naturais, pois possui Unidades de Engenharia de Combate e Construção 

subordinadas e vinculadas.  

2.6.4 Região Sul 

A Região Sul, composta pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

e Paraná, apresenta uma extensão territorial de 576.410 km², correspondente a 

6,77% da área total do País. Historicamente, esta região é marcada não somente 

pela ocorrência de grandes desastres, mas também pela frequência e variedade de 

eventos adversos e até pela ocorrência de fenômenos atípicos, como foi o caso do 

Furacão Catarina. É frequentemente afetada por alagamentos, inundações bruscas 

e graduais, escorregamentos, estiagens, vendavais, tornados, nevoeiros e ressacas. 

(UFSC,2012). 
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  As estiagens e secas são responsáveis por 38,7% do total de ocorrências 

registradas, seguidas de enxurradas, com 23,7%. Os vendavais representam a 

terceira tipologia de desastres mais recorrentes na região, com 16,1%. O Sul 

também apresenta grande recorrência de precipitações de granizos e inundações, 

com os respectivos percentuais de 10,9% e 7,7% do total de registros. (UFSC,2012). 

O 4º Grupamento de Engenharia é a Grande Unidade presente nesta porção 

do país, subordinado ao Comando Militar do Sul. Através do canal técnico, pode 

coordenar as ações de apoio à defesa civil. 

A seguir, será apresentada uma tabela com os desastres naturais mais 

recorrentes na Região Sul do país e as necessidades de módulos especializados de 

apoio: 

 Módulo de material Módulo de pessoal 

Desastre Natural Resposta Recuperação Resposta Recuperação 

Estiagens e secas EE EE T,M T,M 

Enxurradas S EE,TBCA S T,M 

Vendavais S,EE EE S,T,M S,T,M 

Erosão EE EE T,M T,M 

Precipitação de 

granizo  

S,EE EE S,T,M S,T,M 

Inundações S EE,TBCA S T,M 

Quadro 8 : Relação entre Desastre Natural e Módulo especializado na Região Sul 
Fonte : o autor 
 

O 4º Grupamento de Engenharia possui OME subordinadas e vinculadas de 

Combate e Construção. Isso significa que possui condições de mobiliar todas os 

módulos de material e pessoal, com boa amplitude de desdobramento (Vide figura 

6). 

Conclui-se que, na Região Sul, o 4º Grupamento de Engenharia possui boas 

condições para o apoio aos desastres naturais, pois possui Unidades de Engenharia 

de Combate e Construção subordinadas e vinculadas.  

2.6.5 Região Sudeste 

A Região Sudeste, correspondente a 10,86% do território brasileiro, possui 

uma área de 924.512 km². Os estados que compõem esta região são: Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. A alta densidade demográfica 
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aliada à ocupação desordenada em áreas de risco faz desta região uma das que 

mais sofrem com as adversidades atmosféricas. Algumas das principais ameaças 

relacionadas ao tempo e clima são chuvas intensas, vendavais, granizos, geadas e 

friagens, secas, baixa umidade do ar e nevoeiros. (UFSC,2012) 

O Sudeste brasileiro apresenta grande parte das ocorrências relacionadas a 

estiagens e secas, com 31%, enxurradas, com 30%, e inundações, com 20% dos 

totais registrados. Episódios de movimentos de massa e vendavais representam, 

respectivamente, 6,8 e 6,4% dos registros. (UFSC,2012). 

O 5º Grupamento de Engenharia é a Grande Unidade presente em parte 

desta porção do país, subordinado ao Comando Militar do Leste, que engloba os 

Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, à exceção do Triângulo 

Mineiro. O Comando Militar do Sudeste, que compreende o Estado de São Paulo, 

não possui Grupamento de Engenharia, o  que dificulta a coordenação de ações de 

apoio à defesa civil pelo canal  técnico. 

A seguir, será apresentada uma tabela com os desastres naturais mais 

recorrentes na Região Sudeste do país e as necessidades de módulos 

especializados de apoio: 

 Módulo de material Módulo de pessoal 

Desastre Natural Resposta Recuperação Resposta Recuperação 

Estiagens e secas EE EE T,M T,M 

Enxurradas S EE,TBCA S T,M 

Inundações S EE,TBCA S T,M 

Movimentos de 

Massa 

S, EE,TBCA EE,TBCA S,T,M T,M 

Vendavais S,EE EE S,T,M S,T,M 

Quadro 9 : Relação entre Desastre Natural e Módulo especializado na Região Sudeste 
Fonte : o autor 

O 5º Grupamento de Engenharia possui OME subordinadas e vinculadas de 

Combate. Isso significa que possui condições de mobiliar todos os módulos de 

material e pessoal, porém com limitadas condições de apoio à grandes desastres, 

face à limitada quantidade de equipamentos de engenharia de Unidades de 

Engenharia de Combate 
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Conclui-se que, na Região Sudeste, o 5º Grupamento de Engenharia possui 

regulares condições para o suporte aos desastres naturais, pois possui apenas 

Unidades de Engenharia de Combate subordinadas e vinculadas.  

 

2.6.6 Estado de São Paulo, Goiás e Triângulo Mineiro. 

Esta porção central do território brasileiro engloba o Comando Militar do 

Sudeste (São Paulo) e Goiás e Triângulo Mineiro (Comando Militar do Planalto). Não 

possui Grupamento de Engenharia, mas possui Unidades de Combate e 

Construção.  

Conclui-se que a criação do mais um Grupamento de Engenharia resolveria, 

na questão de apoio a desastres naturais, a dificuldade de coordenação de ações 

desta natureza, nesta porção do país. 
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3 CONCLUSÃO 

A ocorrência de desastres naturais tem sido cada vez mais frequente no 

planeta. Um desastre natural ocorre quando um evento físico muito perigoso  

provoca diretamente ou indiretamente danos à propriedade, faz um grande número 

de vítimas, ou ambas. 

No Brasil, os desastres naturais relacionam-se em maior incidência a 

situações de mudanças climáticas, como inundações, deslizamentos de terra, 

temperaturas extremas, tempestades e secas, além de calamidades como incêndios 

ou terremotos. Por ser um país de dimensões continentais, cada região possui 

ocorrências específicas. 

Para dar resposta a estes eventos, a Defesa Civil no país se organiza em 

torno do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que integra diversos setores 

da sociedade para casos de calamidade pública. O Ministério da Defesa (MD) está 

inserido no SINPDEC, sobretudo, graças às capacidades de Mobilidade Estratégica, 

Prontidão, Capilaridade e Comando e Controle (C2) das FA. No que concerne ainda 

à defesa civil, o MD integra o Centro Nacional de Defesa de Gerenciamento de 

Riscos e Desastres. 

O Exército Brasileiro é a Força Armada que possui maior destaque nesse tipo 

de operações, devido à sua presença nacional. Vocacionado para atuar, 

principalmente, nas fases de resposta e recuperação de um desastre natural, a 

Força Terrestre utiliza a Arma de Engenharia como uma ferramenta da mão amiga, 

devido às suas capacidades e possibilidades operacionais. 

A Engenharia contribui para uma maior liberdade de ação do poder militar, 

mitigando os efeitos do terreno e multiplicando o poder de combate da Força 

Terrestre (F Ter). Para isto, deve estar apta a atuar nos diferentes ambientes 

operacionais, em situações de guerra e de não guerra. Ela se organiza de maneira 

sistêmica, por meio dos Grupamentos de Engenharia. Cada Grupamento enquadra 

determinado número de unidades, sejam elas de combate ou construção, para 

prestar o adequado apoio aos Comandos Militares de Área. 

Para uma melhor coordenação de apoio, é necessário que um Grupamento 

de Engenharia possa apoiar um ou mais Comando Militar de Área. É o que ocorre, 

na prática, com o 2º Grupamento de Engenharia, que apóia o Comando Militar da 

Amazônia e o Comando Militar do Norte. 
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No Brasil, quase todo o território nacional se configura nesse sistema, à 

exceção do Estado de São Paulo, além de Goiás e Triângulo Mineiro, que 

compreendem o Comando Militar do Sudeste e o Comando Militar do Planalto, 

respectivamente. Objetivando um melhor apoio de engenharia, conclui-se que a 

criação de, pelo menos, um Grupamento de Engenharia nessa região é necessária, 

dando cobertura à área geográfica em caso de desastre natural, em termos de 

coordenação de apoio. 

Os Batalhões e Companhias de Engenharia são as unidades responsáveis 

por prestar o apoio de mobilidade, contramobilidade e proteção aos escalões de 

engenharia orgânicos  das grandes  unidades (GU) ou grandes comandos (G Cmdo) 

subordinados. Para isso, possuem uma dotação de pessoal e material que permite o 

cumprimento de sua missão, conforme a sua natureza e o local de emprego. 

A atual estrutura das OME, sejam de Combate ou Construção, é adequada 

para o apoio da Defesa Civil. Seu efetivo possui competência técnica para o 

emprego, e seus meios possuem capacidade de atender plenamente principais 

demandas.  A constituição de Módulos Operacionais Especializados, com pessoal 

previamente selecionado e adestrado, e com material designado, otimiza a 

organização, o adestramento e o emprego da Unidade. Essa estrutura mínima 

favorece o emprego e possibilita maior efetividade nas ações à serem desenvolvidas 

num quadro de desastre natural, com ganhos na operacionalidade, na 

racionalização dos meios e na agilidade de emprego. 

Para um melhor alcance, em termos regionais, conclui-se que um 

Grupamento de Engenharia deva ter tanto unidades de combate ou construção em 

sua constituição, de maneira que possa ser prestado o melhor apoio de engenharia 

possível, tanto nas fases de resposta ou na recuperação de um desastre natural. 

Nesse escopo, foi verificado que todas as regiões do país contam com o 

apoio equilibrado, à exceção da Região Norte e da Região Sudeste do país. O 2º 

Grupamento de Engenharia não possui Batalhão ou Companhia de Engenharia de 

Combate, o que dificulta o apoio de engenharia na fase de resposta. O 5º 

Grupamento de Engenharia não conta com Batalhão ou Companhia de Engenharia 

de Construção, o que dificulta o apoio de engenharia na fase de recuperação, 

principalmente no apoio à desastres naturais de vulto. 

Por fim, a atuação do Exército Brasileiro em operações de ajuda humanitária 

tende a crescer cada vez mais. A dimensão continental do território brasileiro, aliado 
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à forte presença militar terrestre no país configura um quadro de apoio contínuo. 

Nesse escopo, a engenharia militar brasileira é ator de destaque. Os grupamentos, 

batalhões e companhias de engenharia, face às suas peculiaridades, têm condições 

de realizar a coordenação de operações e prestar apoio adequado às necessidades 

mais prementes, projetando a imagem do Exército Brasileiro. 
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