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      RESUMO 

 

 

MEDIDAS ADOTADAS PELO PELOTÃO DE ENGENHARIA NAS OP. GLO: A 

INTERVENÇÃO FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

Autor: Cad William Nelson Mateus da Silva Duarte 

Orientador: Pedro Augusto Romão Arboés - 1º Ten Eng 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar as medidas adotadas pelo Pelotão de 

Engenharia nas Op. GLO durante a intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro no ano de 

2018. A pesquisa é de ordem qualitativa. A construção do Referencial Teórico foi realizada 

com base em manuais militares, Constituição Federal de 1988 e Decretos Presidenciais. O 

primeiro capítulo abordará o conceito de Garantia da Lei e da Ordem, seu amparo jurídico, a 

sistemática do processo para a autorização do decreto que autoriza a operação GLO e como o 

Exército Brasileiro é empregado nestas operações. O segundo capítulo apresentará a atuação da 

Arma de Engenharia em GLO no Brasil, delimitando na Operação São Francisco ocorrida em 

2014, o planejamento, preparo e emprego do pelotão do 7º Batalhão de Engenharia de Combate 

nesta operação. E o terceiro e último capítulo, foco deste trabalho, analisará o emprego do 

pelotão de engenharia durante a intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro no ano de 

2018, os fatos que levaram ao decreto de GLO, legitimidade da operação e emprego do Pel E 

nesta operação. 

 

            Palavras-Chaves: Op. GLO, Engenharia, Intervenção. 
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                                                   ABSTRACT 

 

. MEASURES ADOPTED BY THE ENGINEERING’S PLATOON IN THE OP. GLO: 

THE FEDERAL INTERVETION IN THE STATE OF RIO DE JANEIRO.  

AUTHOR: Cad William Nelson Mateus da Silva Duarte 

ADVISOR: Pedro Augusto Romão Arboés - 1º Ten Eng 

 

 The objective of this work is to present the measures adopted by the engineering’s 

platoon at Operations GLO during the federal intervention in the State of Rio de Janeiro The 

research is qualitative. The construction of the Theoretical Referential was carried out based on 

military manuals, Federal Constitution of 1988 and presidential decrees. The first chapter will 

deal with the concept of Law and Order Guarantee, itslegal support, the systematics of the 

process for the authorization of the decree authorizing the GLO operation and how the Brazilian 

Army is employed in these operations. The second chapter will present the performance of the 

Engineering Weapon in GLO in Brazil, delimiting in the Operation São Cristóvão occurred in 

2014, the planning, preparation and employment of the platoon of the 7th Battalion of Combat 

Engineering in this operation. And the third and last chapter, the focus of this work, will analyze 

the employment of the engineering platoon during the federal intervention in the State of Rio 

de Janeiro in the year 2018, the facts that led to the GLO decree, legitimacy of the operation 

and employment of Pel Ethis operation.. 

 

Key Words: Op. GLO, Engineering, Intervention 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Em tempos de paz, o Exército Brasileiro (EB) encontra-se empregado em Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que são operações militares realizadas pelas Forças 

Armadas de forma episódica, em área restrita e por tempo determinado. 

 Uma das ações do Exército nessas operações é empregar a sua Engenharia em ações que 

proporcionem, principalmente, o apoio à mobilidade da tropa, baseando-se no Sistema de 

Engenharia.  Este trabalho busca informações sobre a aplicabilidade do pelotão de engenharia 

no contexto das Operações de Garantia da Lei e da Ordem. 

 Esta pesquisa torna-se relevante para o meio militar, pois não há uma doutrina de 

emprego/aplicabilidade da Engenharia em Operações em GLO. A apresentação de um estudo a 

respeito do emprego dos Pelotões de Engenharia nessas operações poderá auxiliar no 

planejamento dos comandantes de pelotão. 

 Delimitou-se o foco de pesquisa na análise da Intervenção Federal do Rio de Janeiro. O 

Emprego da Engenharia nessas operações segue o previsto no Manual de Campanha, 

adaptando-se à realidade do combate urbano, baseado no Sistema de Engenharia. 

 A presente monografia tem por objetivo revisar as medidas tomadas pelo pelotão de 

Engenharia de combate nas operações GLO e está estruturada da seguinte forma: 

 No primeiro capítulo, será apresentado o conceito das operações GLO e sua importância 

para a garantia da Soberania Nacional e mostrar como a Força Terrestre emprega a tropa de 

Engenharia. As principais fontes utilizadas são a Constituição Federal de 1988 e o Manual de 

Garantia da Lei e da Ordem, além de dados coletados por intermédio de entrevistas. 

O segundo capítulo tem por finalidade apresentar a atuação do pelotão de Engenharia 

do 7º Batalhão de Engenharia da Combate durante a Operação São Cristóvão ocorrida em 2014: 

as doutrinas, dotações, formas de emprego e equipamentos utilizados. 

O terceiro capítulo diz respeito a intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, os 

fatos que levaram a promulgação do decreto e o emprego da Engenharia nessa operação, com 

base nos manuais de campanha do Exército Brasileiro e do Ministério da Defesa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 O tema de pesquisa está inserido na linha de pesquisa Engenharia e na área de estudo 

emprego de frações de Engenharia em Operações de Pacificação. 

 

2.1 Revisão da Literatura e antecedentes do problema 

  

2.1.1 Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

  

 As Op. GLO são operações militares determinados pelo Presidente da República em 

decreto com o objetivo de preservar a ordem pública. O art. 3º, 4º e 5º do Decreto Nº 3.987, de 

24 de agosto de 2001, define como: 

É uma operação militar determinada pelo Presidente da República e conduzida pelas 

Forças Armadas de forma episódica, em área previamente estabelecida e por tempo 

limitado, que tem por objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio em situações de esgotamento dos instrumentos para isso 

previstos no art. 144 da Constituição ou em outras em que se presuma ser possível a 

perturbação da ordem. (Art. 3º, 4º e 5º do Decreto Nº 3.987 de 2001) 

  

 De acordo com o Manual da Garantia da Lei e da Ordem, as Op. GLO são de “Não-

guerra”, pois não há um combate propriamente dito. Dependendo da circunstância, pode ser 

aplicado o uso da força de forma limitada, tanto em ambiente urbano quanto rural. 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013. Pág.17). Destarte, Ações de contraguerrilha não se 

enquadram, de acordo com o mesmo manual. 

 2.1.1 As Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) caracterizam-se como 

operações de “não guerra”, pois, embora empregando o Poder Militar, no âmbito 

interno, não envolve o combate propriamente dito, mas podem, em circunstâncias 

especiais, envolver o uso de força de forma limitada, podendo ocorrer tanto em 

ambiente urbano quanto rural. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013, p.17) 

 

As FFAA têm por dever garantir a Lei e a ordem de acordo com o Art. 142 da 

Constituição Federal de 1988. “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. ” (Art.142 

CRFB/88). Outro amparo jurídico é a Lei Complementar Nº 97, de 9 de junho de 1999. 

 O Exército Brasileiro tem como missão nas Op. GLO: 

Contribuir para a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e 

da ordem, salvaguardando os interesses nacionais, e cooperando com o 

desenvolvimento nacional e o bem-estar social. Para isto, preparar a Força Terrestre, 

mantendo-a em permanente estado de prontidão.  (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019). 

     

Art. 17-A. Cabe ao Exército, além de outras ações pertinentes, como atribuições 

subsidiárias particulares; 
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        I – contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam 

respeito ao Poder Militar Terrestre; 

      II – cooperar com órgãos públicos federais, estaduais e municipais e, 

excepcionalmente, com empresas privadas, na execução de obras e serviços de 

engenharia, sendo os recursos advindos do órgão solicitante; 

        III – cooperar com órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos 

delitos de repercussão nacional e internacional, no território nacional, na forma de 

apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução; (Art.17-A da LC/97) 

 

Diante do que foi apresentado, observa-se o poder de polícia concedido ao Exército 

Brasileiro para o exercício da segurança pública, promovendo um ambiente de paz e segurança 

à população Brasileira. O aumento emprego do EB em guerras não-convencionais é explicado 

pela insuficiência nos órgãos de segurança pública (Polícia) no combate ao aumento da 

violência urbana, pois os militares são soluções imediatas, de baixo custo e alta eficiência de 

trabalho (SAINT-PIERRE e DONADELLI, 2006, p. 101). Com a escalada deste emprego, é 

notório que possa acontecer a banalização de um recurso extraordinário, emitindo decretos que 

não atendam as condições impostas pelos dispositivos formais para a solicitação, como por 

exemplo, ocorrido no DF em 24 de maio de 2017, quando temer decretou a Op GLO por um 

período de sete dias, mas cedendo as pressões, retirou as tropas, durante um dia a operação 

(MATHEUS FONSECA BARROS, 2018, p. 03). 

  

2.1.2 A Engenharia nas Operações da Garantia da Lei e da Ordem 

 

 A Engenharia do Exército Brasileiro é empregado no cumprimento de diversas missões, 

tais como desobstrução de vias, operações de busca e apreensão, Posto e Bloqueio de Controle 

de Vias Urbanas. De acordo o Manual de Campanha MD 33-M-10 – GARANTIA DA LEI E 

DA ORDEM1, ela atua com base no Sistema de Engenharia. “A Engenharia é a arma de apoio 

ao combate que tem como missão principal apoiar a mobilidade, a contramobilidade e a 

proteção, caracterizando-se como um fator multiplicador do poder de combate. ” (C 5-1 

EMPREGO DA ENGENHARIA, 1999, p. 1/2-1/3). Assim, 

 

 
4.6. Mobilidade, contramobilidade e proteção: 

1) Generalidades em caso de desencadeamento de ações repressivas.  

a) As máquinas e os equipamentos de engenharia atuarão centralizadamente. 

b) Mobilidade 

(1) apoiar a tropa para prevenir a redução de sua capacidade de 

manobra e necessidades de progressão, desobstruindo vias ou acessos. ... 

 c) Contramobilidade 

                                                           
1Manual de Campanha MD 33-M-10 estabelece orientações para ao planejamento e o emprego das FFAA em Op 

GLO. 
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 (1) dificultar o movimento das F Opn por meio de lançamento de obstáculos 

nas vias e instalações. ...  

2) OM de Engenharia, caso seja empregada.    

   a) Apoio direto - Ficar em condições de apoiar a Força de 

Pacificação.  (MINISTÉRIO DA DEFESA, Pág. 44, MD 33-M-10, 2013) 

 

 Além disso, integradas no contexto das operações para o restabelecimento da paz social 

e proporcionar sensação de segurança à população, a Engenharia cumpre operações de busca e 

apreensão, vasculhamento, mandados de prisão contra criminosos, realiza desobstrução de vias 

e trabalhos de proteção a tropa. 

 Em Op GLO em áreas edificadas, como no Complexo da Maré em 2014 e IFERJ em 

2018, o apoio da Engenharia foi caracterizado por trabalhos descentralizados e realizadas por 

pequenas frações, preocupação com efeitos colaterais, evidente na guerra em amplo espectro, 

combate aproximado e progressão em menor velocidade (BRASIL, 2018). 

 A Engenharia é o carro chefe da difusão de informação da atuação do Exército Brasileiro 

na sociedade. Os trabalhos materializados no terreno que essas operações proporcionam através 

de trabalhos técnicos, como manutenção de estradas para o fluxo logístico, obras e serviços de 

Engenharia (seja construindo ou reparando instalações), produção de água tratada, reparação 

de pontes (BRASIL, 2018), podem ser utilizados pelos cidadãos ao final das operações, 

mantendo a conexão entre o Exército Brasileiro e a sociedade, cumprindo o “Braço forte! Mão 

amiga! ”. 

 

2.1.3 A Engenharia e suas Op. GLO na Intervenção Federal no Estado Rio de Janeiro 

 

 A Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro revela o aumento de operações em 

áreas humanizadas. A situação no Rio de Janeiro é mais um capítulo do combate moderno. A 

expansão desses atores não estatais nos mostra que é necessário a construção de uma doutrina 

responsável por nortear o planejamento de nossas missões para que o cumprimento destas sejam 

realizadas com êxito. 

 Os manuais de campanha de engenharia do Exército Brasileiro possuem doutrina 

aplicáveis, com suas devidas adaptações, para o uso nas operações em GLO. Entretanto, não 

existe um manual de emprego de engenharia em operações de pacificação, o que dificulta no 

planejamento das missões. 

 Fazendo o levantamento dos principais manuais empregados neste tipo de operação, 

observamos que a função da engenharia em Op GLO: 
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8. FUNÇÃO LOGÍSTICA ENGENHARIA  

8.1. Generalidades  

1) Ações ligadas à implantação e à conservação da infraestrutura necessária ao 

cumprimento da missão. ...  

 

8.2. Atividades  

    1) Construção 

        - Os trabalhos poderão ser direcionados para um segmento de rodovia, pátio 

para transbordo de cargas, pista de pouso, depósito, alojamento, sistema de água e 

outros.  

        ... 

    2) Ampliação  

        - Aumentar a capacidade de uma instalação a ser utilizada, ainda que 

temporariamente, para as operações.  

        ...  

    3) Reforma  

        - Melhora da eficiência ou da aparência das instalações utilizadas pela tropa.  

 

      (...) 

 

     7) Conservação  

         - Trabalhos correntes para manter em condições de utilização instalações 

usadas.  

        ...  

     8) Demolição  

          - Desfazer ou destruir uma instalação utilizada.  

        ... 

     9) Remoção  

               - Transferência de recurso físico de um local para outro. 

       (MD33-M-10 – GARANTIA DA LEI E DA ORDEM. Estado-Maior Conjunto das 

Forças Armadas. 1ª Ed, 2013, p. 54) 

 

  

Diante do que foi visto acima, observamos que o emprego da Engenharia no combate 

moderno não se distancia da doutrina do combate convencional. Em função de sua área de 

operação, características como “durabilidade dos trabalhos”, “amplitude dos desdobramentos” 

são evidenciadas nas operações GLO (BRASIL, 1999). Nota-se também que os princípios de 

emprego da Engenharia como “emprego como arma técnica”, “emprego centralizado” são 

realçados. (BRASIL, 1999). As outras características e princípios de emprego estão implícitas 

nas tarefas realizadas (BRASIL, 1999). 

Atuando como parte técnica, a Engenharia se mostra como um apoio indispensável às 

Op. GLO em virtude das características que o combate não-convencional proporciona na 

atualidade. Sem este apoio, seria impossível para as armas bases continuar a progressão nas 

operações com aproveitamento, pois a velocidade desta seria baixíssima devido à falta de 

trabalho técnico (não especializado) exigido no terreno – desobstrução de vias. Ademais, 

atuando como combatente, é capaz de realizar todos os tipos de operações que a arma base 

possui, demostrando a alta eficiência do soldado de engenharia nessas operações. 
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2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

 Com o objetivo de testificar o que foi apresentado pela revisão bibliográfica e 

documental, o seguinte problema de pesquisa é apresentado: as medidas e procedimentos 

(técnicas, táticas de procedimento) adotados pelo Pelotão de Engenharia na intervenção federal 

no Estado do Rio de Janeiro estão amparadas pelos manuais de campanha de Engenharia?

 Partindo do pressuposto de que não existe um manual de engenharia específico de como 

atuar em ambiente urbano, os comandantes de pelotões devem fazer adaptações para as 

operações. Analisar-se-á se essas adaptações não fogem a doutrina da Engenharia. 

 Diante desta problemática, apresenta-se como objetivo da pesquisa: analisar as medidas 

adotadas pelo Pel E na IFERJ. Nossa meta foi apresentar as ações de Engenharia nas Op. GLO, 

utilizando as medidas previstas em operações ofensivas do manual EB70-MC-10.237 – A 

Engenharia nas Operações -, no manual MD33-M-10 – Garantia da Lei e da Ordem e baseados 

no Art.142 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 e a Lei 

Complementar 97/99. 

Para a confecção deste trabalho os seguintes procedimentos metodológicos foram 

realizados: 

            Primeiramente, foi feito uma pesquisa bibliográfica-documental para compreender a 

literatura que providenciasse a base teórica para seguir adiante na pesquisa. Foi observado que, 

para atuações em ambiente urbano, as doutrinas empregadas têm os mesmos princípios dos 

manuais de campanha de Engenharia, com determinadas adaptações de acordo com as 

operações. 

Em seguida, foram realizadas entrevistas com militares que atuaram nestas operações, 

como o chefe da seção de operações (S3) e um tenente, ambos de Engenharia, que estavam a 

frente de seus pelotões nas operações. 

Quanto à qualidade as informações encontradas, pode-se afirmar que as doutrinas dos 

manuais de campanha de Engenharia atendem a construção deste projeto. 
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3 AS OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

 

3.1 DEFINIÇÃO 

 De acordo com o Manual da Garantia da Lei e da Ordem, a Op. GLO  

 
Op. GLO é uma operação militar conduzida pelas Forças Armadas, de forma episódica, 

em área previamente estabelecida e por tempo limitado, que tem por objetivo a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio em 

situações de esgotamento dos instrumentos para isso previstos no art. 144 da 

Constituição ou em outras em que se presuma ser possível a perturbação da ordem. 

(BRASIL, 2013, p. 14) 

 

 

 Outras definições importantes para facilitar o entendimento são os seguintes conceitos: 

 
Forças Oponentes (F Opn) são pessoas, grupos de pessoas ou organizações cuja 

atuação comprometa a preservação da ordem pública ou a incolumidade das pessoas 

e do patrimônio.  

Ameaça são atos ou tentativas potencialmente capazes de comprometer a preservação 

da ordem pública ou a incolumidade das pessoas e do patrimônio, praticados por F 

Opn previamente identificadas ou pela população em geral.  (BRASIL, 2013, p. 14) 

 

 

As Op. GLO são realizadas por determinação expressa do Presidente da República e 

tem por finalidade por fim as graves situações de ordem pública. Ocorrem em situações onde 

as forças de segurança pública tradicionais esgotam seus esforços para preservação da ordem 

pública. A decisão sobre o emprego é de competência exclusiva do Presidente da República a 

pedido ou não de outros poderes constitucionais ou governadores. 

 A FFAA atuarão em Op. GLO depois de esgotados todos os instrumentos previstos no 

Art. 144 da CFRFB/88 (Art. 15, § 3º do inciso III, LC 97/99). 

 De acordo com o Estado-Maior Conjunto das FFAA,  

A expressão garantia da lei e da ordem pode ser entendida como a imposição do 

cumprimento e acatamento das disposições legais, assegurando o exercício dos 

direitos fundamentais e uma situação de paz, tranquilidade e normalidade na 

sociedade. (BRASIL, 2018, p. 14) 

 

 A ordem pública consiste nos princípios fundamentais e indispensáveis para a 

manutenção da sociedade no tocante a organização, que se materializam em um conjunto de 

regras e princípios que garantem a singularidade das instituições de um determinado país 

(ÂNGELA TARANTA, 2018). 

 Observa-se através do Direito Operacional Militar2 que as Forças Armadas atuam nessas 

operações obedecendo os princípios da Constituição, que regulam a condução das atividades 

com o objetivo de limitar o uso da força, norteadas pelo cumprimento das garantias 

                                                           
2 Direito Operacional Militar: princípios jurídicos que apoiam o comando na evolução de uma operação militar. 
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constitucionais, do princípio da proporcionalidade e dos direitos humanos, visto que o agente 

perturbador da ordem pública (APOP) não é inimigo (ARONES LIMA ROSA, 2017). 

 

3.2 AMPARO JURÍDICO 

 

 De acordo com o Art. 142 da CFRFB/88, 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” (Art.142 CF/88). A Estratégia Nacional de Defesa (END)3, amparado pela Constituição 

Federal, determina em suas diretrizes o preparo e adestramento das FFAA para cumprir as 

missões de GLO.  

 A END é um documento que versa as ações estratégicas e objetiva a modernização das 

estruturas das FFFA. Além disso, o documento aborda sobre questões políticas-institucionais 

para prover os meios para o governo e sociedade entrem em um acordo e prossigam na 

estratégia de segurança da nação tanto em tempos de pazes tanto em situações críticas. 

 Outro amparo jurídico é a Lei Complementar 97/99, que aborda sobre a organização, o 

preparo e emprego das FFAA. Ela institui que os empregos das FFAA nessas operações só são 

autorizados pelo Presidente da República. O capítulo IV, assim transcreve a respeito do preparo: 

CAPÍTULO IV 

DO PREPARO 

 § 1o O preparo compreende, entre outras, as atividades permanentes de planejamento, 

organização e articulação, instrução e adestramento, desenvolvimento de doutrina e 

pesquisas específicas, inteligência e estruturação das Forças Armadas, de sua logística 

e mobilização.                      (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) (...) 

 Art. 14. O preparo das Forças Armadas é orientado pelos seguintes parâmetros 

básicos: 

        I - permanente eficiência operacional singular e nas diferentes modalidades de 

emprego interdependentes; 

        II - procura da autonomia nacional crescente, mediante contínua nacionalização 

de seus meios, nela incluídas pesquisa e desenvolvimento e o fortalecimento da 

indústria nacional; 

        III - correta utilização do potencial nacional, mediante mobilização 

criteriosamente planejada. (BRASIL, 1999)  

 

 O preparo do soldado para as operações está previsto no Programa-Padrão de 

Qualificação. De acordo com a característica da operação, podem ser realizados exercícios de 

adestramento e instruções de preparo técnico. 

No tocante ao emprego, o capítulo V assim transcreve: 

 

 

CAPÍTULO V 

DO EMPREGO 

Art. 15. O emprego das Forças Armadas na defesa da Pátria e na garantia dos poderes 

constitucionais, da lei e da ordem, e na participação em operações de paz, é de 

                                                           
3 Plano de ações estratégicas para modernizar a estrutura nacional de defesa 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp117.htm#art1
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responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro de Estado 

da Defesa a ativação de órgãos operacionais, observada a seguinte forma de 

subordinação: (BRASIL, 1999) 

 

 Não existe um meio de controle para este emprego e há diversas indefinições jurídicas, 

o que aumenta o uso rotineiro das FFAA em operações tipo polícia, pois ocorre uma falta de 

investimento nos órgãos de segurança pública - policiais civis e militares –, provocando uma 

erosão dos serviços prestados por esses órgãos, deslocando o emprego e doutrina das FFAA do 

combate externo para um combate interno, podendo provocar efeitos negativos, como ocorreu 

no México. (MATHEUS FONSECA BARROS et.al, 2018) 

 Existem outras circunstâncias em que permitem ao Presidente da República decretar 

uma Operação GLO sem que se esgotem os instrumentos previstos no Art. 144 da Constituição 

Federal. 

 

Art. 5º O emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, que deverá ser 

episódico, em área previamente definida e ter a menor duração possível, abrange, 

ademais da hipótese objeto dos arts. 3º e 4º, outras em que se presuma ser possível a 

perturbação da ordem, tais como as relativas a eventos oficiais ou públicos, 

particularmente os que contem com a participação de Chefe de Estado, ou de Governo, 

estrangeiro, e à realização de pleitos eleitorais, nesse caso quando solicitado.  (Art. 5º 

da Lei 3987/2001) 

 

 Esse artigo abre brecha para o jogo político do emprego das FFAA, pois a qualquer 

momento, mediante autorização, esta é empregada, desviando seu foco principal: a defesa da 

pátria. Sendo assim, o Estado vê a atuação nesses casos como remédio e não se preocupa em 

reestruturar os OSP. (MATHEUS FONSECA BARROS et.al, 2018) 

O Manual de Garantia da Lei e da Ordem estabelece orientações para o planejamento e 

o emprego das Forças Armadas nessas operações. Tem como principais ações: 
4.5.3. Principais ações  

 

Entre outras, podem-se relacionar as seguintes ações a serem executadas durante uma 

Op GLO:  

a) assegurar o funcionamento dos serviços essenciais sob a responsabilidade 

do órgão paralisado; 

b) combater a criminalidade;  

c) controlar vias de circulação urbanas e rurais; 

d) controlar distúrbios;  

e) controlar o movimento da população; 

f) desbloquear vias de circulação; 

(...) 

q) proteger os locais de votação; 

r) prover a segurança das instalações, material e pessoal envolvido ou 

participante de grandes eventos; 

s) realizar a busca e apreensão de materiais ilícitos; 

t) realizar policiamento ostensivo, estabelecendo patrulhamento a pé e 

motorizado; 

u) restabelecer a lei e a ordem em áreas rurais; e 

v) vasculhar áreas. 

  (MD 33-M-10: GARANTIA DA LEI E DA ORDEM, 2013, p. 31) 

 

 Portanto, verifica-se a pluralidade dos dispositivos de controle do emprego das Forças 

Armadas, em particular o Exército Brasileiro, na garantia da lei e da ordem. O uso destes 
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mecanismos dependerá da finalidade da operação, periculosidade da crise instaurada e da 

vontade das autoridades. 

 

3.3 AS OPERAÇÕES GLO 

 

3.3.1 Sistemática de acionamento dos meios federais em Operações GLO 

 

 Iniciada a crise da segurança pública, consideram-se esgotados os instrumentos para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio previstos no Art. 

144 da CF/88 quando forem formalmente reconhecidos como indisponíveis, inexistentes ou 

insuficientes pelo Chefe do Poder Executivo Federal ou Estadual, de acordo com o Manual da 

Garantia da Lei e da Ordem. Atendendo à solicitação da operação GLO, o Presidente da 

República comunicará ao Ministério da Defesa por meio de um documento oficial que 

determinará a missão e outras informações fundamentais. Após esta etapa, os órgãos 

operacionais das FFAA serão acionados para cumprirem ações com características preventivas 

ou repressivas que visam garantir o cumprimento da missão. 

  

 

Figura 01 -  Processo para o emprego das FFAA em GLO. 

 
Fonte: Ministério da Defesa, 2018. 

  

 Ao analisar o processo de emprego das FFAA em GLO, verifica-se que somente em 

última instância é autorizado o seu emprego, visto que a finalidade principal das Forças 
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Armadas não é atuar como poder de polícia, e sim gerenciar crises externas que ameacem a 

defesa da Pátria. 

 

 

 

Figura 02 - Processo para o emprego das FFAA em GLO. 

 
      Fonte: Ministério da Defesa, 2018. 

 

 Desde o início da década de 90 é observado o aumento dessas operações. O aumento da 

credibilidade das FFAA perante os cidadãos faz com que diversos setores pressionem os órgãos 

competentes a solicitá-las. As ações não resolvem o problema, mas gerenciam as crises e abrem 

as portas para a solução dos impasses. De acordo com o General-de-Exército Eduardo Dias 

Villas Boas: 

Há entendimentos incorretos de que as FFAA possam substituir a polícia. Temos 

características distintas. (...). É um emprego das FFAA que não soluciona o problema. 

Nossa ação se destina a criar condições para que outros setores do governo adotem 

medidas de caráter econômico-social que alterem essa realidade. (EDUARDO DIAS 

DA COSTA VILLAS BÔAS, 2017). 

 

 Estes serão resolvidos quando os governos municipal, estadual e o federal juntarem 

esforços para a solução das agruras que afetam os OSP4, deixando com que as FFAA só sejam 

acionadas em último caso, quando a perturbação da ordem pública afetar os poderes 

constituídos. O crescimento das Op. GLO abre brechas para afetar a imagem institucional da 

Força, principalmente porque existe a cultura da vitimização de um lado e o distorcido 

autoritarismo de outro. (WOLOSZYN, 2018). 

_________________________________ 

4 Órgãos que trabalham para prover a segurança pública: PF, PRF, Polícia Ferroviária Federal, Polícias 

Civis e Militares, Corpos de Bombeiros Militares. 
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3.3.2 Operações Recentes 

 

3.3.2.1 Garantia da Votação e Apuração 

 

 De acordo com o Manual GLO, a Garantia da Votação e Apuração são “ações contra 

realização de pleitos eleitorais afetando a votação e a apuração de uma votação; ” (BRASIL, 

2013), amparadas na LC 97/99. 

Figura 03 - Eleições e cidades que as FFAA atuaram. 

 
Fonte: Ministério da Defesa. Retirado do slide "A atuação das FFAA nas Op GLO.", 2018. 

 

 

 O Exército Brasileiro presta apoio a sociedade promovendo a segurança e garantindo o 

direito do exercício da cidadania durante os períodos eleitorais. A característica da Força, 

somada ao seu efetivo, permite com que a tropa seja deslocada no terreno nas mais distantes 

localidades, por isso o aumento das atuações nas eleições Gerais. Já nas eleições municipais, 

este aumento é explicado pela falta de estrutura dos OSP, como mencionado anteriormente. O 

EB possui meios de transporte disponíveis (Vtr 5 Ton, Vtr 10 Ton, embarcações) e de grande 

capacidade que atendem à demanda solicitada pelo TSE nos municípios. Nos grandes centros 

urbanos, em regiões dominados por milicianos ou narcotraficantes, garantem a segurança da 

votação. Apesar de não ser função primordial da Força, essas operações são de importante valor, 

pois agregam positivamente para a imagem da instituição, visto que, em sua grande maioria, 

acontecem nos mais longes rincões do País, garantindo a operação presença do Exército nessas 

localidades. 
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3.3.2.2 Operação São Francisco 

 

 A Força de Pacificação (F Pac) teve início em 05 de abril de 2014 e terminou em 30 de 

junho de 2014, com o objetivo de preservar a da ordem pública e a incolumidade das pessoas e 

do patrimônio nas comunidades do Complexo da Maré, restaurando a paz da sociedade naquela 

região. De Acordo com o Ministério da Defesa, foram empregados aproximadamente 3 mil 

militares das FFAA e 212 policiais militares do Estado de Rio de Janeiro.  

 Foram realizadas mais de 65 mil ações, 583 prisões, 228 apreensões de menores por 

cometerem atos infracionais e 1234 apreensões de drogas, armas e materiais diversos. 21 

militares foram feridos e o falecimento do então Cabo Mikami. Foram realizadas Ações Sociais 

e a regularização de diversos serviços públicos (Coleta de lixo etc.) graças a presença da F Pac. 

O Objetivo de restringir a atuação de facções criminosas foi alcançada pela F Pac, justificado 

pelo apoio recebido da população de bem pelo trabalho das FFAA (CCOMSEX, 2015). 

 

Figura 04 - Aspectos positivos observados durante a Op. 

 
Fonte: Ministério da Defesa. Retirado do slide "A Atuação das FFAA nas Op. GLO", 2018. 

 

 O emprego das FFAA nessa operação possibilitou o adestramento da tropa e 

melhoramento das táticas técnicas de procedimento. 
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Figura 05– Oportunidades de melhoria observados durante a Op.

 
Fonte: Ministério da Defesa. Retirado do Slide de ”A Atuação das FFAA nas Op GLO ”, 2018. 

 

 As metas traçadas para essa operação foram alcançadas, pois foi feita a retomada da 

área de atuação e cessou a liberdade de ação das organizações criminosas. (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2015) 
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4 A ENGENHARIA NAS OPERAÇÕES DA GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

 

4.1 Operação São Francisco 

 

4.1.1 Definição da Operação 

 A Operação São Francisco, autorizado pela Presidente da República em abril de 2014, 

teve por finalidade cooperar no processo de pacificação do Complexo da Maré pelas tropas das 

Forças Armadas. As missões incluíam atividades de patrulhamento ostensivo, estabelecimento 

de Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas, realização de prisões em flagrante, revista 

em veículos e pessoas e cumprimento de mandados de busca e apreensão na área de operações. 

(CCOMSEX, 2015) 

 

4.1.2 Planejamento e Preparo da tropa 

 

 Conforme determinado pelas diretrizes do Cmt F Pac VI, o pelotão de Engenharia 

executou Treinamento Físico Militar para desenvolvimento da capacidade aeróbica do militar, 

participou de instruções de preparação básica do combatente para o emprego na F Pac 

Guararapes – armamento, munição, tiro fuzil 7,62mm, pistola 9mm, espingarda cal. 12, técnicas 

de patrulhamento urbano, GLO, técnicas de ação imediata, técnicas de primeiros socorros, 

regras de engajamento e aspectos jurídicos da op. São Francisco VI.  (BRASIL, 2015) 

 O Pel E F Pac participou de instruções de preparo técnico para o emprego na F Pac 

Guararapes – fortificação em campanha, embarcações, nós e amarrações, explosivos e 

destruições, máquinas de construção, construção e reparos em instalações, nós e aparelhos de 

força, detecção de metais, eletricidade, motores de popa, reconhecimentos de Engenharia, 

instalações hidráulicas, navegação, e engenhos falhados. (VINÍCIUS COÊLHO MACHADO, 

2015) 

 

4.1.3 Emprego da Tropa na F Pac Guararapes 

 

4.1.3.1 Classe V (Armamento e Munição) 

 

 Foi realizada a instalação na base do extinto 24º BIB. Em relação ao material Classe V, 

o pelotão com efetivo de 52 militares recebeu os seguintes armamentos: 41 (quarenta e um) 

Fuzil Para-Fal 7,62mm, 4 (quatro) espingardas calibre 12 Mossberg, 25 (vinte e cinco) Berettas 
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do 7º BECmb. Quanto a munição, o pelotão recebeu 900 (novecentos) cartuchos 7,62mm e 100 

(cem) cartuchos 9mm, além de 1.205 (mil duzentos e cinco) cartuchos 9mm do 7º BECmb.  

Armamento e munição menos letal: 04 (quatro) Spray Pimenta (GL 108/ OC) Max, 06 

(seis) Spray Pimenta GL 108/ OC Médio, 06 (seis) Granadas Lacrimogênio Tríplice GL-300/T 

Hyper, 08 (oito) Gr Multimpacto (GM 102) e 08 (oito) Granadas M Indor Explosivas L S (GB-

707). Devido ao não uso do material, todas as granadas e Spray Pimenta Max foram devolvidos. 

(MACHADO, 2015) 

 

4.1.3.2 Classe IX (Motomecanização) 

  

Em relação à material classe IX, foram recebidos do Destacamento de Comando e apoio, 

02 (duas) VTNE 5 Ton, 03 (três) Vtr Leves Marruá e do 1º Batalhão de Engenharia de Combate 

02 (dois) caminhões basculantes, 01 (um) caminhão tipo Munck e 01 (um) caminhão comercial 

07 ton. (MACHADO, 2015) 

 

4.1.3.3 Tiro de combate Básico 

 

 Com o intuito de aperfeiçoar o tiro dos militares, foi feito uma instrução de tiro de 

combate básico (TCB) para a obtenção de alça de combate. 

 

              Figura6- TCB ministrado no estande de tiro do CPOR e do extinto 24º BIB. 

 
  Fonte: Relatório Final da F Pac Guararapes, 2015. 

 

 O TCB visava o adestramento da tropa e fazia parte da preparação para o combate em 

áreas urbanas. É importante ressaltar que em operações urbanas, o mais indicado são fuzis Cal. 

5,56mm, como IA-2, pois tem como características a letalidade aos 500m (em conflitos no 

Afeganistão e Iraque se restringiu a 300m devido a outros fatores), além do poder de perfuração 

baixo – não penetrando em paredes e outras barreiras físicas -, diferente do cal. 7,62mm 
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(EDUARDO ATEM DE CARVALHO E ROGÉRIO ATEM DE CARVALHO, 2016). 

Portanto, é importante que as organizações militares recebam o mais depressa possível o 

armamento com esse calibre, pois a crescente demanda das Op GLO exige cada vez mais o 

emprego do armamento adequado (visando o princípio da proporcionalidade). 

 

4.1.3.4 Reconhecimento de Engenharia (Motorizado) 

 

 Com o intuito de ambientar o Pel E no terreno, foram realizados reconhecimento nas 

áreas de atuações. O Reconhecimento é importante para a produção de informações de 

Engenharia. 

 

Figura 7 - Reconhecimento Mtz na Área de Op. 

Fonte: Relatório Final da F Pac Guararapes, 2015. 

 

4.1.3.5 Trabalhos Realizados pelo Pel E 

  - Manutenção da rede mínima de estradas 

. 

Figura 8 - Mnt rede mín estradas. 

 
   Fonte: Relatório final F Pac Guararapes, 2015. 
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 A Manutenção rede mínima de estradas visa melhorar o eixo de deslocamento das tropas 

de acordo com o escalão apoiado, permitindo a mobilidade da tropa. 

- ACISO: O Pel E realizou trabalhos de reparo em uma quadra poliesportiva em apoio 

a ACISO promovida pela FT Poti naquela comunidade. 

 

Figura 09 - Reparos feitos na quadra poliesportiva na Comunidade da Maré.

 
Fonte: Relatório final F Pac Guararapes, 2015. 

 

As ações prestadas a comunidade visavam resolver os problemas a curto e longo prazo, 

despertando no cidadão o apoio para as atividades do Exército, colaborando para as operações 

psicológicas. (BRASIL, 2009) 

 

Tabela 1 - Atuação do Pel E da F Pac VI Guararapes. 

 
Fonte: Relatório F PAC VI Guararapes. 

 

Conclui-se que é possível observar os trabalhos de Engenharia em GLO são de 

operações no amplo espectro, combinando operações ofensivas, defensivas, operações de 

pacificação e apoio a órgãos governamentais, exigindo maior flexibilidade em seu 

planejamento e emprego. (BRASIL, 2018).  
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5 O EMPREGO DO PEL E NA INTERVENÇÃO FEDERAL NO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 

  

Este capítulo tem por finalidade analisar o emprego do Pel E durante a intervenção 

federal no Estado do Rio de Janeiro. Serão descritos os trabalhos realizados nas operações e, 

em seguida, serão apresentados a doutrina prevista nos manuais de campanha da Engenharia. 

Essa doutrina será comparada com os trabalhos realizados na IFERJ. 

 

5.1 Antecedentes 

 

 Os fatos que desencadearam a IFERJ são extensos: descontinuidade de políticas de 

segurança pública, expansão da milícia, corrida armamentista do tráfico, deficiência no 

emprego das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). Esses fatos cresceram exponencialmente 

com a crise política e financeira do Estado. O Ex-Governador Sérgio de Oliveira Cabral Santos 

Filho foi preso pela operação Lava-Jato e seu sucessor o Ex-Governador Luiz Fernando de 

Souza “Pezão”, assumiu em entrevista que não tinha controle da segurança pública. 

 A violência cresceu nos anos antecedentes a 2018. Em 2017, a taxa de mortes violentas 

foi de 40 a cada 100 mil habitantes, a mais alta desde 2009 (44,9/100.000 hab.). A violência 

atingiu também os policiais. Em 2017 foram 134 PMs mortos, o maior desde de 1996. O 

Aumento de tiroteios de janeiro de 2017 a janeiro de 2018 aumentou em 11% e em 5 anos o 

número de mortes violentas chegou a 6371 vítimas, um aumento de 44%. (FELIPE GRANDIM, 

MARCO ANTÔNIO MARTINS E NICOLÁS SATRIANO, 2018) 

 Diante do grave comprometimento da ordem pública no Estado, o então Presidente da 

República Michel Temer assinou no dia 16 de fevereiro de 2018 o Decreto nº 9288 com duração 

até 31 de dezembro de 2018.  

 

5.2 Legitimidade da Operação 

 

Segundo a Doutrina Militar de Defesa (2007, p. 17), segurança é “a condição que 

permite ao país a preservação da soberania e da integridade territorial, a realização dos seus 

interesses nacionais, livre de pressões e ameaças de qualquer natureza, e a garantia aos cidadãos 

do exercício dos direitos e deveres constitucionais”. A segurança no Estado do Rio de Janeiro 

estava ameaçada por diversos agentes perturbadores da ordem pública (APOP).  A intervenção 
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federal vem para “pôr termo à grave comprometimento da ordem pública”, de acordo com seu 

amparo jurídico na Constituição Federal vigente: 

 

CAPÍTULO VI, DA INTERVENÇÃO: 

 

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, 

exceto para: 

 

I - manter a integridade nacional; 

II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra; 

 

III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública; 

 

IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da 

Federação; 

 

V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que: (BRASIL, 1988) 

        

 

5.3 O Pelotão de Engenharia na IFERJ 

 

5.3.1.A 1ª Companhia de Engenharia Pára-quedista e o Emprego do Pel E Pára-quedista 

 

As principais missões desta companhia são instalar e desinstalar minas terrestres para 

defensiva ou ofensiva das tropas paraquedistas, realizar a montagem de pontes provisórias. 

Como engenheiros, são aptos a operar com todos os tipos de explosivos. Esta companhia, 

orgânica da Brigada Infantaria Pára-quedista, apoiam com 1 (um) Pel E Combate por FT (Força 

Tarefa), realizando missões específicas de Engenharia como Reconhecimento de Engenharia, 

manutenção de estradas, lançamento de pontes e todo o apoio de Engenharia que visam garantir 

a mobilidade, contramobilidade e proteção desta Brigada. (DE LIMA, 2019) 

Atuam ainda nas seguintes situações de comando de acordo com sua base doutrinária 

para o cumprimento das missões desta brigada: 

 Apoio Direto: para as Organizações Militares que não possuem engenharia no seu 

Quadro de organização. 

 
É a forma de empregar um elemento de Engenharia em apoio a um elemento que não 

a possui, quando o comando a que pertence o elemento designado para o apoio puder 

exercer, sobre o mesmo, um controle eficiente e eficaz. É a forma normal de apoiar 

os elementos da arma base empregados de maneira centralizada. O elemento em apoio 

direto permanece sob o comando da unidade de Engenharia a que pertence. Esta forma 

de apoio caracteriza-se por uma ligação permanente entre a Engenharia de apoio direto 

e a tropa apoiada, cabendo a esta última indicar as necessidades e as prioridades dos 

trabalhos a serem realizados. É, portanto, uma forma de apoio semicentralizado.  

(C 5-1 O EMPREGO DA ENGENHARIA, 1999, p. 1-12)  
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 Apoio ao Conjunto: em prol da Brigada e o cumprimento de suas missões, como 

Operações de Busca e Apreensão (OBA), Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas 

(PBCVU), Desobstrução de vias etc. 

 
O apoio ao conjunto é, normalmente, atribuído à Engenharia da Brigada reduzida dos 

elementos empregados em apoio direto, apoio suplementar ou em reforço às peças de 

manobra. Os meios em apoio ao conjunto realizam os trabalhos de interesse da brigada 

como um todo ou mesmo do interesse dos elementos subordinados e ficam em 

condições de aumentar o apoio aos elementos em primeiro escalão, quando 

necessário, e apoiar as reservas táticas da brigada, quando empregadas. (C 5-1 O 

EMPREGO DA ENGENHARIA, 1999, p.1-11) 

 

Apoio Suplementar Específico: Estabelecido o Limite Avançado de Trabalho (LAT), o 

Escalão Superior atende as deficiências desta Companhia com apoio pessoal e material. 

(2) Apoio Suplementar Específico (Ap Spl Epcf) - Consiste na execução, pela 

Engenharia em apoio, de determinado(s) trabalho(s) claramente especificado(s), na 

zona de ação do escalão apoiado. Esse(s) trabalho(s) resulta(m), normalmente, de 

pedido(s) do escalão a ser apoiado, cabendo ao escalão que presta o apoio designar o 

elemento que deve realizá-lo e, quando necessário, fixar o valor e o prazo desse apoio. 

Como no apoio suplementar por área, cabe ao comandante da Engenharia apoiada 

verificar a execução dos trabalhos. (C 5-1 O EMPREGO DA ENGENHARIA, 1999, 

p. 1-12) 

 

 

 Apoio Suplementar de Área: 

 
(2) Apoio Suplementar Específico (Ap Spl Epcf) - Consiste na execução, pela 

Engenharia em apoio, de determinado(s) trabalho(s) claramente especificado(s), na 

zona de ação do escalão apoiado. Esse(s) trabalho(s) resulta(m), normalmente, de 

pedido(s) do escalão a ser apoiado, cabendo ao escalão que presta o apoio designar o 

elemento que deve realizá-lo e, quando necessário, fixar o valor e o prazo desse apoio. 

Como no apoio suplementar por área, cabe ao comandante da Engenharia apoiada 

verificar a execução dos trabalhos. (C 5-1 O EMPREGO DA ENGENHARIA, 1999, 

p. 1-12) 
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Figura 10 - Organograma da Bda Inf Pqdt 

 

                            Fonte: Brigada de Inf Pqdt. Disponível em: 

http://www.paraquedista.eb.mil.br/2015-12-03-10-52-14.html 

 

O Organograma da Companhia de Engenharia Pára-quedista (Cia E Pqdt) é da seguinte forma: 

 

Figura 11 - Organograma Cia E Cmb Pqdt. 

 
Fonte: C 5-10 –O apoio da Engenharia no escalão Brigada. 

 

 Esta companhia é uma organização militar orgânica da Bda Inf Pqdt, sendo assim, 

possui autonomia administrativa. 

 O Emprego do Pelotão de Engenharia de Combate Pára-quedista (Pel E Cmb Pqdt) na 

IFERJ se baseia doutrinariamente no C 5-10 – O apoio da Engenharia no escalão Brigada. 

http://www.paraquedista.eb.mil.br/2015-12-03-10-52-14.html
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5-17. MISSÃO Realizar, dentro de suas possibilidades, os trabalhos técnicos de 

engenharia em proveito da brigada como um todo, ou em proveito da peça de manobra 

da arma-base. 

5-18. ATRIBUIÇÕES a. O Cmt Pel E Cmb é o responsável pelo emprego do seu 

pelotão. Planeja e conduz a execução dos trabalhos atribuídos ao pelotão de forma a 

obter o maior rendimento possível. b. O Gp Cmdo tem a responsabilidade de executar 

as comunicações e ligações do pelotão, bem como gerenciar o fluxo de suprimentos 

necessários às atividades desenvolvidas pelo pelotão, principalmente os ligados a 

classe I. c. O GE Cmb Pqdt é o elemento básico de trabalho do pelotão de engenharia 

de combate pára-quedista. É constituído de elementos treinados para executar 

trabalhos técnicos de engenharia. Eventualmente poderá atuar como arma-base, no 

cumprimento de missões de combate. (C5-10 O APOIO DE ENGENHARIA NO 

ESCALÃO BRIGADA, 2000, p. 5-8) 

 

A Estrutura Organizacional do Pel E Cmb Pqdt obedece a seguinte forma: 

  

Figura 12 - Organograma do Pel E Cmb Pqdt. 

 
                  Fonte: C 5-10 – O apoio de Engenharia no escalão Brigada. 

 

Este pelotão está em condições de atuar em Apoio Direto ou Reforço e possui os 

materiais e equipamentos necessários para cumprir as missões de apoio. 

 

5.3.2 Princípios Gerais 

 

 Segundo o Capitão Alan Pontes De Lima, Oficial de Operações na 1ª Cia E Pqdt durante 

a IFERJ, os princípios gerais de emprego da Arma de Engenharia que se destacaram são: 

 

  - 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 a sua extensão, a uma 

parcialmente concluída (C 5-1 EMPREGO DA ENGENHARIA, 1999, p. 1-9) 

 

  - 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 



34 
 

especiais. Seu emprego em missões de combate é considerado uma medida 

excepcional. (C 5-1 EMPREGO DA ENGENHARIA, 1999, p. 1-8) 

  

Esse princípio é observado em todas as operações em que a Engenharia apoia a arma 

base em virtude da demanda solicitada pela tropa apoiada em sua grande maioria: desobstrução 

de vias. Para essas operações, são utilizados geralmente os equipamentos: Retroescavadeira, 

Trator Multiuso, Caminhões Basculantes. Essa é a fração mínima para o cumprimento das 

missões, pois esses equipamentos são os mais indicados devido a sua eficiência e tamanho para 

operar nas vias características das comunidades da capital do Estado. 

 

  - 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 superior às 

disponibilidades em tempo e em meios. É necessário, portanto, fixar as prioridades 

dos diversos trabalho a realizar, tomando por base a sua importância relativa para a 

manobra, a fim de que seja possível atender às op plan, 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. (C 5-1 EMPREGO DA ENGENHARIA, 1999, p.1-9) 

 

 Como a necessidade é maior que a disponibilidade, a frota é gerenciada para atender os 

trabalhos de maior importância para a operação considerada. Definida a urgência do trabalho é 

necessário que o comandante do pelotão de apoio4 da companhia disponha os meios para a 

conclusão do trabalho. O mesmo raciocínio é válido para a parte pessoal. 

  - Emprego Centralizado 

 
O Emprego centralizado permite um melhor aproveitamento dos meios. A capacidade 

de trabalho ou apoio de uma unidade de Engenharia é maior que a soma das 

capacidades de seus elementos componentes, quando operando independentemente. 

(C 5-1 EMPREGO DA ENGENHARIA, 1999, p.1-8) 

 

5.3.3 Efetivo do Pelotão de Engenharia 

 

De acordo com o 1º Ten Roney (2018), da 1ª Companhia de Engenharia de Combate 

Paraquedista, é necessário menos de um efetivo de um pelotão de engenharia de combate 

previsto (34 militares) para realizar os trabalhos de engenharia. Durante as operações, cada 

pelotão realiza os trabalhos com um efetivo total de 18 militares, sendo divididos em 6 militares 

                                                           
4 O Pel Ap na Cia E Pqdt reforça os Pel E Cmb com vtr e eqp especializados para os cumprimentos das missões 

e responsável pelos trabalhos técnicos da Bda (BRASIL, 2000) 
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por Grupos de Engenharia (GE), todos sapadores. Isso é justificado pelos tipos de trabalhos que 

geralmente são realizados: operar equipamentos para desobstrução de vias. Para esses trabalhos 

de Engenharia, as funções previstas são operadores, auxiliares dos operadores e balizadores. 

Em virtude disso, os Grupos de Engenharia têm condições de trabalhar de forma isolada, pois 

o objetivo é operar equipamentos. Todos os sapadores estão aptos a realizar qualquer atividade, 

como operar equipamentos da caixa de sapador, balizar a área para que ninguém se aproxime 

do equipamento enquanto estiver operando. Portanto, verifica-se que não é necessário para 

essas operações o efetivo natural de um pelotão de engenharia de combate, o que facilita no 

revezamento do pelotão durante a operação (geralmente a cada 2 dias) e evita que algum militar 

fique ocioso durante os trabalhos realizados. 

 

f. O GE é empregado e integrado ao Pel E Cmb Pqdt. Excepcionalmente, 

poderá ser empregado em missões independentes.  

            g. Excepcionalmente, equipes de engenharia de valor menor que o GE podem 

ser organizadas para apoiar determinadas operações especiais. Nesses casos, 

normalmente, reforçam o elemento de manobra apoiado, em face da necessidade da 

unidade de comando. (C5-10 O APOIO DE ENGENHARIA NO ESCALÃO 

BRIGADA, 2000, p. 5-9) 

 

Figura 13 - Sapador da 1ª Cia E Pqdt. 

 
                Fonte: 1ª Cia E Pqdt 

 

 O Soldado sapador de Engenharia desempenha atividades relacionados principalmente 

a mobilidade e contramobilidade nas operações em ambiente urbano (ex: desminagem, ajuda 

na desobstrução de vias). 
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5.3.4 Equipamentos e materiais 

 

Segundo o 1º Tenente Roney (2018), para garantir a mobilidade da Brigada 

Paraquedista, diversos equipamentos da caixa de sapador são utilizados, como o kit EPI 

(equipamento de proteção individual), rompedor manual, gerador, esmeril, enxada, picareta, 

alicate hidráulico, cabos de aço, detectores de metais – entre outros-, além de equipamentos 

pesados como retroescavadeira, trator multiuso com implementos (implementos de pá, 

empilhadeira e rompedor).  

 

Figura 14 - Caixa Sapador utilizado pela 1ª Cia E Pqdt. 

 
             Fonte: 1ª Cia E Pqdt 

 
Os principais equipamentos e materiais de cada Pel E Cmb são: reboque gerador de 

fumaça; reboque Eqp para disseminação de minas; reboque Eqp para abertura de 

passagens em Obt; detectores de minas; Eqp de destruição; Cj de ferramentas 

pneumática portáteis; trator multiuso tipo Bob-Cat; óculos de visão noturna; GPS; 

sonar; Eqp sapador; e moto-serra.  (C5-10 O APOIO DE ENGENHARIA NO 

ESCALÃO BRIGADA, 2000, p. 5-9) 

 

Os obstáculos retirados são diversos e variam de acordo com a comunidade. Os mais 

comuns são carros abandonados, troncos de árvores, trilhos de trem, vigotas, concreto armado 

em formato de caixa, tambores de lixo preenchidos de concreto, montes de barro, lixos e 

entulhos. Cabe ressaltar que os trabalhos não são realizados sob fogo, somente após a situação 

estar normalizada e controlada. A grande dificuldade, assim como em outras organizações 

militares Engenharia, é o adestramento dos operadores de equipamentos.  

      
4.17.3 Os trabalhos realizados para permitir o desembocar do ataque, normalmente, 

incluem a abertura de trilhas e brechas em obstáculos, construção e balizamento de 

vaus e identificação de obstáculos 
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4.17.4 Cabe a Engenharia em apoio, inicialmente, a missão de abrir brechas nos 

obstáculos de maior vulto que protegem a posição inimiga. (EB70-MC-10.223: 

OPERAÇÕES, 2017, p. 4-12)   

 

Figura 15 - Trator Multiuso sendo empregado para desobstruir vias. 

Fonte: S3 1ª Cia E Pqdt 

 

Entretanto, o adestramento pode danificar o material. Como não existem simuladores 

nas unidades, uma solução seria o intercâmbio desses operadores em empresas na construção 

civil ou no próprio Centro de Instrução de Engenharia (CIEng), localizado na cidade de 

Araguari – MG, para o aperfeiçoamento das técnicas. Ao longo das missões foi observado a 

importância de colocar no mínimo dois militares para realizar este trabalho: O operador e um 

balizador em torno da área de atuação do equipamento para verificar se há qualquer material 

(vidro, vergalhão etc.) que fure o pneu da vtr, que é o principal problema de baixa do 

equipamento (BRUNO HARTUIQ RAMALHO, 2019). 

 

5.4 Operações realizadas pela Engenharia na IFERJ 

 

5.4.1 Operação Furacão 78 

 

 Esta missão tinha como finalidade apoiar a manobra da Bda Inf Pqdt com apoios de 

mobilidade e contramobilidade e realizar operações de vasculhamento mediante ordem. Meios 

empregados: retroescavadeira e trator multiuso. Os seguintes trabalhos foram realizados: 04 

desobstruções de vias contendo 01 muretas de concreto, 04 tonéis de concreto e 02 vigas 

metálicas. A operação ocorreu no dia 15 de junho de 2018. 
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Figura 17 - Militar removendo mureta de concreto com ferramental da caixa de sapador. 

 
Fonte: Relatório de imagens da op furacão 78.  

 

 O trabalho braçal realizado pelo sapador é constantemente utilizado, principalmente em 

áreas onde a viatura não entra devido a largura das vias. 

 

5.4.2 Operação Furacão 114 

 

 Esta missão também tinha como finalidade apoiar a manobra da Bda Inf Pqdt com 

apoios de mobilidade e contramobilidade e realizar operações de vasculhamento mediante 

ordem. Os seguintes trabalhos foram realizados: 36 desobstruções de vias contendo: 06 

manilhas de concreto, 2 quebra-molas concretados, 42 blocos de concretos, 2 vigas metálicas 

concretadas, 02 pedregulhos, 03 contêineres de lixo, 02 entulhos, 01 tronco de árvore, 01 tonel 

concretado, 01 contenção de concreto. Totalizando a remoção de 52 obstáculos e 2 vias 

pavimentadas em 2 dias de operação, nos dias 14 e 15 de agosto de 2018, utilizando os seguintes 

equipamentos: Trator Multiuso, Caminhão Basculante, Retroescavadeira e Carregadeira.  
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Figura 18 - Carregadeira utilizada para pavimentação de via. 

 
Fonte: Relatório de imagens da op furacão 114. 

 

 Os trabalhos de recuperação das estradas nessas operações se justificam para aumentar 

a capacidade de tráfego visando a progressão das unidades, além do efeito positivo que Exército 

deixa para a população. Recordando, ainda, que a Engenharia de cada escalão de apoio executa 

os trabalhos relativos o tráfego dos elementos deste escalão (BRASIL, 1999) 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Esta pesquisa teve por finalidade descrever as medidas “técnicas, táticas de 

procedimento” adotados pelo pelotão de Engenharia durante a intervenção federal no Estado 

do Rio de Janeiro no ano de 2018. O assunto foi contextualizado com uma descrição das 

Operações da Garantia da Lei e da Ordem, exemplificando com algumas operações GLO 

importantes do cenário brasileiro nesta década.  Explicou-se a Engenharia nas operações GLO, 

os trabalhos que a arma realiza tomando como base a F Pac Guararapes do 7º Batalhão de 

Engenharia de Combate. 

 Após essas etapas, iniciou-se o foco deste trabalho: a revisão das medidas adotadas pelo 

Pel E na IFERJ. Diante das informações expostas, verificamos a flexibilidade do efetivo pessoal 

utilizado nas operações e os equipamentos utilizados em combates urbanos se aproximam 

bastante dos utilizados na 1ª Cia E Cmb Pqdt, em virtude das suas características de emprego. 

Vimos também, que a menor fração de emprego da Engenharia em combates urbanos pode ser 

os Grupos de Engenharia (GE), sendo comandado em alguns casos pelo Tenente comandante 

de pelotão para realizar trabalhos em missões independentes. 

 Conclui-se, portanto, que as medidas “técnicas, táticas de procedimento” que os Pel E 

adotaram para as operações urbanas vão ao encontro dos manuais de campanha de Engenharia. 

Os princípios de emprego em operações no Amplo Espectro são as mesmas utilizadas operações 

de guerra, evidenciando o Engenheiro como um assessor essencial para o planejamento das 

ações, visto que este é responsável pela mobilidade, contramobilidade e proteção das frações 

apoiadas. É necessário que os comandantes destas frações tenham o conhecimento prévio de 

como empregar a Engenharia nas operações, para que haja uma perfeita compreensão de suas 

intenções. Ademais, as medidas favoreceram os recursos humanos, pois foi possível realizar 

um rodízio do pessoal empregado, proporcionando o arejamento para a tropa. 

 Para finalizar, verifica-se a necessidade de restruturação das organizações militares de 

maneira geral para adestrarem seus soldados no combate em ambiente urbano, haja visto que 

as Op GLO são uma realidade de emprego das FFAA, oferecendo os meios para essas instruções 

(construindo as “pistas de combate a localidade”), intensificando as instruções sobre regras de 

engajamento e outros procedimentos que agreguem na capacidade do soldado de operar em 

operações não-guerra. 
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APÊNDICE A – TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA FEITO AO OFICIAL DE 

OPERAÇÕES DO 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE 

 

Entrevistado: Cap Eng Bruno Hartuiq Ramalho. 

Data de realização: 29 de maio de 2019. 

 

Cad Duarte – Quais são as fases da operação? 

Cap Hartuiq - Toda operação deve ser primeiramente aprovada através de uma ordem pelo 

escalão superior. No nosso caso, essa ordem tem que vir do Comando Militar do Leste (CML). 

Essa ordem é de emprego da tropa federal para poder ser feito em vias urbanas. Caso queira 

usar a tropa na rua para fins de adestramento, essa autorização é solicitada do batalhão p/o 

CML, do CML p/ o Comando de Operações Terrestres (COTER), e este aprova ou não como 

operação militar para fins de adestramento. Uma vez que você tenha a ordem do Comando 

Militar de Área para emprego dos batalhões em operações tipo GLO, a unidade é autorizada 

sair para o cumprimento das missões. A partir dessa autorização, é feita uma ordem de operação 

nível comando militar de área, e toda vez que for realizar uma nova missão é emitida uma ordem 

fragmentária, que diz para o batalhão, dentro do contexto geral (ordem de operações), seu 

contexto específico (ordem fragmentária), a sua atuação. Por exemplo: a ordem de operações 

do ano passado era a intervenção federal e as ordens fragmentárias eram para cumprir as 

missões específicas no RJ, exemplo: Desobstruir vias no bairro “chapadão”, apoiar a infantaria 

em operações de busca e apreensão.  

A missão é dividida em fases de planejamento, operação e desmobilização. No 

planejamento/preparação é feito o planejamento dos dados sobre o local da operação e é 

realizada a coordenação das atividades com outras unidades, verifica a questão de rede-rádio, 

cautela de material, e passa para a tropa o que pode ser passado, por ex: se fosse operação em 

presídio, não poderia passar toda a informação para a tropa, sendo descentralizada a informação 

conforme a possibilidade de quebra de sigilo da operação. Dependendo da operação é feita a 

Ordem do Batalhão, mas a maioria das vezes só é feita após a operação, devido a falta de tempo 

do planejamento. Operação que é a execução dos trabalhos, tanto por tempo definido ou 

indefinido e a desmobilização, que é o retraimento para a base (normalmente dura um dia), 

onde é feito a manutenção do armamento, equipamento e vtr e reposição de material perdido 

ou danificado. 

 

Cad Duarte: - Como foi o preparo do Pel E para as operações? Quais instruções de 

adestramento os militares receberam e quais aspectos positivos e oportunidades de melhoria 

observados? 

Cap Hartuiq: As instruções que os militares devem ter para este tipo de operação não entram 

no contexto do adestramento e sim de qualificação. O Soldado tem o período básico (rastejar, 

marchar, atirar etc), depois disso entra a instrução de qualificação, onde é dividido em GLO, 

comum e peculiar. A qualificação GLO ensina o soldado basicamente a utilizar a granada (não-

letal), o manejo do armamento calibre 12 (munição letal e não-letal), fazer Posto de Segurança 

Estático, Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas e Operações de Controle de Distúrbios. 

O adestramento consiste no emprego desse aprendizado em conjunto com outras organizações 

militares. Tendo em vista o contexto da IFERJ, não foi feito, partindo direto da qualificação 

para a operação. De forma geral, o soldado sabe fazer o seu trabalho. Mas também seria 

interessante para os militares ter mais instruções relacionados a regras de engajamento e 
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procedimentos com o armamento, para que o militar tenha mais confiança com o armamento, 

tendo mais instruções de tiro. Intensificar o treinamento de combate a localidade, pois o soldado 

sabe de maneira muito básica os procedimentos previstos, realizando essa instrução utilizando 

as instalações do quartel. 

 

Cad Duarte: - Quais tipos de trabalhos não valiam a pena fazer visando não danificar o eqp a 

curto prazo? 

Cap Hartuiq: O trabalho na maioria das vezes era feito com o máximo de cuidado para não 

ocorrer a baixa do equipamento. Caso o equipamento fosse danificado, era feito o necessário 

para o reparo do equipamento. Na maioria das vezes, em relação a escombro, lixo, era procurado 

vergalhão, cacos de vidro que possa furar o pneu, sendo o principal fator que limita o emprego 

do equipamento. Normalmente, o equipamento não baixava por uso, tiro e outros fatores. O 

trabalho era realizado com o motorista e o balizador, que verificava a área de atuação do 

equipamento, para que não acontecesse essas baixas. 

 

Cad Duarte: Nas operações, qual o efetivo ideal para o cumprimento das missões? Houve 

algum equipamento (motoniveladora, caminhão tipo munck) que não deu para ser empregado 

devido a característica do ambiente operacional? 

Cap Hartuiq: O efetivo correto é trabalhar com o efetivo de pelotão, entretanto, quando se 

exigia o trabalho do pelotão, o efetivo que saía para as missões era em torno de 55 militares, 

porque envolvia o efetivo do pelotão, mais do maquinário, equipe de logística (mecânico etc) 

para trabalhar na operação. Havia situações que determinados equipamentos não entravam no 

local. Dependendo do local, ocorria o trabalho braçal (viela), entrava a retroescavadeira, 

caminhão munck. 

 

Cad Duarte: Para o sucesso das missões, quais os vetores multiplicadores de poder de combate 

(inteligência, operações psicológicas, etc) que foram empregados. Quais os aspectos positivos 

e as oportunidades de melhoria nessa questão? 

Cap Hartuiq: A inteligência era o principal, pois repassava as informações de barricadas, o 

local dos trabalhos e suas prioridades. Mas a maioria dos trabalhos eram de oportunidades. 

Conforme a progressão da arma base, esta solicitava o trabalho da Engenharia para 

desobstrução das vias que não eram informadas pela inteligência.  

 

Cad Duarte: Qual o principal fator de sucesso das operações? 

Cap Hartuiq: A coordenação das atividades, a alta motivação da tropa e o espírito de 

cumprimento de missão, diversas vezes indo além do necessário, e o apoio logístico que não 

deixava as operações pararem, tendo disponibilidade de viatura, ter uma boa preparação da 

comida, armamento e munição disponíveis, capacete, colete e joelheira para todos. O Batalhão 

tinha os meios necessários para o cumprimento das missões. 

 

 

 


