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RESUMO 

 

A IMPORTÂNCIA DO EMPREGO DA ENGENHARIA PARA AS OPERAÇÕES 

DE PACIFICAÇÃO 

 

AUTOR: Diego Gabriel Barros dos Santos 

ORIENTADOR: Pedro Augusto Romão Arboés 

 

O objetivo desse trabalho é demonstrar a importância da arma de engenharia para as atuais 

operações de pacificação ocorridas em nosso país. Para tanto essa pesquisa foi 

desenvolvida através de uma análise ampla da bibliografia acerca do tema, utilizando o 

método de pesquisa qualitativa para analisar e discorrer acerca do problema. Os resultados 

iniciais verificaram que a importância da arma em comento é histórica, em missões de 

guerra e de não guerra, assim como essa se molda às missões de pacificação, exercendo um 

papel essencial de apoio às forças armas, ampliando as capacidades das tropas e garantindo 

o cumprimento das missões, por meio de suas atribuições inerentes de mobilidade, 

contramobilidade e proteção, bem como auxiliando no processo de pacificação e 

reestruturação da comunidade em que se insere. Concluindo-se, então, após a 

argumentação devidamente embasada que essa arma não é apenas importante, mas é 

essencial para as missões de garantia da Lei e da Ordem e das Operações de Pacificação. 

 

Palavras-chave: Engenharia. Pacificação. Mobilidade. Contramobilidade. Proteção.  

  



ABSTRACT 

 

THE IMPORTANCE OF THE USE OF ENGINEERING FOR PACIFICATION 

OPERATIONS 

 

AUTHOR: Diego Gabriel Barros Dos Santos 

ADVISOR: Pedro Augusto Romão Arboés 

 

The objective of this work is to demonstrate the importance of the engineering weapon for 

the current pacification operations that took place in our country. To do so, this research 

was developed through a broad analysis of the literature on the subject, using the 

qualitative research method to analyze and discuss the problem. The initial results have 

shown that the importance of the weapon in question is historical, in war and non-war 

missions, as well as in pacification missions, playing an essential role in supporting the 

armed forces, expanding the capabilities of the troops and ensuring the fulfillment of 

missions, through its inherent attributions of mobility, countermobility and protection, as 

well as assisting in the process of pacification and restructuring of the community in which 

it is inserted. It is concluded, after the reasoned argument, that this weapon is not only 

important, but it is essential for the missions of guarantee of the Law and the Order and the 

Pacification Operations. 

 

Key words: Engineering. Pacification. Mobility. Countermobility. Protection. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa a ser realizada irá discorrer acerca da importância do uso da arma de 

engenharia nas operações de pacificação. Para tanto deseja-se apresentar o maquinário 

adequado a ser utilizado nesse tipo de operação, assim como tecer comentários acerca da 

importância dessa engenharia para o sucesso das Op Pac. 

Apresenta-se inicialmente a revisão da literatura consultada, necessária para 

demonstrar a base institucional e as obras precursoras dos conceitos utilizados para 

comprovar o presente problema. Seguido pela apresentação da metodologia de pesquisa 

utilizada para explorar o universo amostral e obter resultados. 

Seguindo adiante apresenta-se a análise dos dados bibliográficos coletados, a 

argumentação que visa discorrer acerca do presente problema e os resultados iniciais após 

a apresentação dos capítulos. 

Fez-se necessária primeiramente uma contextualização histórica acerca da 

utilização de engenharia militar defensiva e ofensiva, assim como da engenharia atual de 

de Ap MCP em nosso contexto nacional. É abordado também o desenvolvimento dos 

armamentos e maquinários empregados, desde seu intuito primordial até os dias atuais. 

Em seguida teceu-se comentários sobre as operações de pacificação, desde a sua 

conceituação até legislação e as diretrizes dos manuais das FFAA na atuação em Op GLO 

e Op PAC. Demonstrou-se ainda o contexto atual em nosso país, em especial das 

operações ocorridas em curto prazo no Estado do Rio de Janeiro por sua notoriedade e 

maior complexidade a título de ilustração. Tais operações receberam o apoio e presença 

das forças armadas e de seu maquinário em ações ofensivas, defensivas e construtivas. 

Frisem-se as operações em comento ocorreram em comunidades situadas nas 

periferias da área metropolitana da capital do Rio de Janeiro. Essas apresentam problemas 

estruturais e são virtualmente comandadas por milícias e pelo tráfico de drogas, regiões em 

que o governo estadual, por meio de suas polícias, já não conseguiam garantir a segurança 

e integridade da população do entorno que é obrigada a conviver com esse tipo de 

criminalidade, portanto fez-se essencial esclarecer a importância das forças armadas nesse 

processo de pacificação. 

Seguiu-se então para a análise da engenharia, em específico, de como essa 

participou e atuou positivamente para o êxito das Op PAC na busca pela pacificação social, 

garantindo o Ap MCP as F Ter. 



Durante toda a pesquisa são apresentados gráficos e figuras que ajudam a ilustrar e 

explicar a argumentação que foi realizada, para que não reste dúvida acerca do resultado 

final do trabalho. 

A pesquisa realizada mostra-se atual e importante dada a crescente demanda dos 

Estados membros de necessitarem desse tipo de operação de apoio militar, o que 

demonstra a eficácia dessas operações. Discorrer sobre a engenharia militar nesse processo 

é então necessário para que as corporações envolvidas recebam a devida engenharia 

necessária nessas missões e, por conseguinte, sejam cada vez mais assertivas e exitosas. 

O presente estudo pretende ser desenvolvido a partir de uma análise exploratória do 

tema, sendo realizada por meio de pesquisa qualitativa, vez que há dados subjetivos a 

serem problematizados que não podem ser mensurados por meio de dados estatísticos ou 

matemáticos. 

Dentre o material  consultado, pretendeu-se utilizar a legislação e doutrinas pátrias 

dentro da temática, os manuais MD33-M10-Garantia da Lei e da Ordem, o EB20-MC-

10.217 – Operações de pacificação, o EB70-MC-10.237– Emprego da Engenharia, dentre 

outras fontes bibliográficas que se mostraram válidas e necessárias. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A seguir será apresentada uma pesquisa construída através de um referencial 

teórico, com base em bibliografia consultada em legislação, livros, artigos científico e 

preferencialmente material técnico do Exército Brasileiro, seus manuais de campanhas e 

reportagens. 

Tal pesquisa de cunho exploratório busca portanto discorrer com base científica a 

respeito da engenharia militar brasileira e temas correlatos, assim como de sua influência 

sob o campo das ações de pacificação, como será colocado a seguir. 

 

2.1 Revisão da Literatura e antecedentes do problema 

 

Após a busca de literatura científica que desse escopo ao presente estudo ficou 

claro que o tema em pauta é pouco explorado, isso se evidenciou pela dificuldade de 

verificar pesquisas que correlacionassem o uso da engenharia militar e as operações de 

pacificação, nos moldes como foram e vem sendo positivadas e aplicadas em nosso país. 



Dentre o material coletado, o que se apresenta mais atual é Manual de Campanha 

EB70-MC-10.237, do ano de 2018, que discorre acerca da utilização de engenharia em 

operações. Além desse outros materiais institucionais elaborados pelo Exército Brasileiro 

se mostraram os mais acessíveis e sistematizados dentro da problemática que se deseja 

desenvolver. 

Primeiramente é valido conceituar do que se trata o termo “engenharia militar”, 

aqui objeto de estudo, que será problematizado durante o decorrer dessa pesquisa. Para 

tanto cabe colacionar o conceito trazido no Manual de Campanha EB70-MC-10.237 que 

esclarece esse conceito: 

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 (BRASIL, 2018, p. 1-2). 

 

De acordo com o mesmo dispositivo, nesse mesmo ínterim cabe ainda inferir que a 

engenharia tem finalidade de apoio às Forças Terrestres em situação de guerra ou não 

guerra. Na primeira hipótese, essa consiste na finalidade precípua da engenharia, essa tem 

finalidade de apoio a F Ter na aplicação do poder militar em defesa da pátria, visando 

cumprir os objetivos de missões tradicionais. A segunda hipótese difere da primeira pelo 

seu caráter de não guerra, aqui a engenharia deve cooperar com o desenvolvimento e/ou o 

bem estar social, auxiliando na realização de projetos, obras e assistência em favor da 

sociedade e do meio ambiente, atendendo aos órgãos da federação, nesse mesmo sentido 

corroborando em ações de defesa Civil (BRASIL, 2018). 

Tais conceitos citados se mostram o entendimento atual das próprias forças 

armadas brasileiras, materializado em seus manuais de campanha. No que tange à de ações 

de pacificação, estas se encaixariam na segunda hipótese em comento. 

Tal manual segue ainda prelecionando acerca de questões importantes como a 

manobra tática, a mobilidade e contramobilidade e a importância da sincronização desses 

para o sucesso no emprego da engenharia militar (IBIDEM).  

De acordo com o mesmo material em comento são ainda importantes considerações 

acerca das operações de cooperação e coordenação com agências diversas, essas em 

destaque utilizadas em casos de não guerra, intuito desse estudo, assim como na gestão da 

engenharia, o estudo prévio do terreno, o tipo de engenharia e seu emprego obviamente 

impactam no sucesso da utilização dessas armas (IBIDEM). 



Outro diploma importante, também institucional para o desenvolvimento dessa 

pesquisa é o MD33-M-10, Garantia da Lei e da Ordem, este tem a finalidade clara de 

orientar o planejamento e o emprego das forças armadas em operação de Garantias de Lei 

e Ordem (ou Op GLO) (BRASIL, 2013). 

Esse dispositivo discorre ainda acerca das bases legais da garantia da Lei e da 

Ordem por parte das Forças Armadas, seguidas das disposições gerais sobre as Op GLO, 

tais como limitações nas operações e emprego de engenharia (por conseguinte) pela 

natureza de não guerra dessas operações e por essas se passarem em âmbito interno, na 

zona urbana ou rural, da participação do Poder Judiciário, Ministério Público e outros 

órgãos da Segurança Pública, dentre outras generalidades. O mesmo diploma explica ainda 

a quem cabe os comandos de utilização, diretrizes complementares direcionados às Op. 

GLO (IBIDEM). 

Normas de conduta da tropa também são uma preocupação do mesmo documento 

institucional. Tais tropas devem garantir a lei e ordem sem vilipendiar a população, agindo 

de forma que ganhem a confiança desses populares, devem ainda proteger os cidadãos e os 

bens patrimoniais envolvidos no conflito. Havendo ainda todo um regramento disposto 

sobre a coordenação e controle das operações por uma MD, bem como FS, CC²MD, 

CCOp, etc (IBIDEM). 

Em seus anexos a MD33-M-10 esquematiza ainda a utilização de engenharia para 

suporte e garantia do cumprimento das missões nas Op GLO, tais como ações de 

construção, ampliação e reforma de armas e maquinário necessário para a manutenção da 

operação e táticas de mobilidade e contramobilidade (IBIDEM). 

Complementar ao documento anteriormente citado e de mais tímida importância 

para a análise que se deseja realizar é o Histórico de Operações de GLO 1992 – 2019, esta 

também de cunho institucional, com metodologia qualitativa de pesquisa de dados, 

elaborada pelo Ministério da Defesa com o intuito de analisar e contabilizar as operações 

em que as forças armadas foram empregadas em ações de Garantia da Lei e da Ordem 

(denominadas de GLO). 

Tal obra discorre acerca da aplicabilidade de ações GLO, comumente invocadas 

para solucionar conflitos sociais, em caso de não guerra, onde as polícias locais (militares 

estaduais e Civis) não conseguem lograr êxito em manter a ordem e atingir a pacificação 

social.  



Tais operações têm escopo constitucional e são disciplinas por Leis 

infraconstitucionais, tais como a Lei Complemenar  97/99 (para casos de violência urbana, 

greve de polícia militar e outras), Decreto Nº 3.897/01 (segurança de eventos específicos) e 

Código Eleitoral Brasileiro (Garantia do Voto). Cabendo considerações acerca da hipótese 

da Lei 97/99. 

O Manual de Operações EB20-MC-10.217 também é importante conteúdo 

institucional para o desenvolvimento da presente pesquisa. Tais forças de pacificação (F 

Op) têm ganhado ênfase no processo de garantia da Lei e Ordem, assim como na 

pacificação de áreas, regiões (ou comunidades trazendo para este estudo) em âmbito 

Nacional e Internacional. 

As Forças Armadas brasileiras têm se empenhado nesse tipo de operação, tendo 

desenvolvido diversas missões com esse intuito, na pacificação internacional de países com 

problemas estruturais e políticos, assim como no Brasil em ações que visam livrar 

comunidades do crime organizado por meio de um processo de pacificação. Tais situações 

serão exemplificadas mais a frente nessa pesquisa.  

O intento dessas operações pode ser evidenciado pelo seguinte recorte, que também 

sustenta a utilização dessa obra para esse trabalho: 

[...] as Operações de Pacificação (Op Pac), desencadeadas no Território Nacional 

ou no exterior, em ambiente interagências, descortinam-se como uma ferramenta 

essencial à disposição de elementos de emprego da F Ter e despontam como 

pedra angular do novo cenário de segurança e defesa do ambiente operacional 

contemporâneo (BRASIL, 2015, p.2-3). 

 

Em seu escopo, o dispositivo em comento passa a discorrer acerca dos conceitos e 

aplicabilidade das operações de pacificação quanto ao ambiente operacional, estruturas, 

responsabilidades, capacidades requeridas, planejamento, preparação e execução de 

operações de pacificação, assim como as devidas considerações legais acerca do tema 

(BRASIL, 2015). 

De acordo com esse manual fica claro que em um âmbito de não guerra as Op Pac 

realizam operações baseadas no emprego de ações coercitivas e construtivas, de 

estabilização e reconstrução em âmbito nacional ou no exterior, essas agirão, com base nas 

leis e instrumentos legais, preferencialmente em ações conjuntas (interagências), essas 

ações por sua vez diferem totalmente do âmbito de guerra (BRASIL, 2015). 

Nesse mesmo contexto a engenharia utilizada será adequada a abordagem da A Op 

e poderão ser utilizados maquinários de engenharia defensiva ou ofensiva, de mobilidade, 



contramobilidade e proteção. Todas essas ações contribuindo para realização das operações 

de pacificação e reestruturação, que por vezes necessitam de reconstrução do ambiente 

físico ou intervenções nesse mesmo ambiente para propiciar melhor desempenho e sucesso 

da F Ter (IBIDEM). 

Saindo dos documentos de ordem institucional, durante a pesquisa teórica para 

construção desse trabalho foi possível a identificação de material de apoio para 

desenvolvimento do mesmo, estes discorrem desde produções científicas no âmbito da 

engenharia (em sentido latu sensu), engenharia militar portuguesa, pesquisas sobre defesa 

nacional e de cunho sociológicas, sendo válido também tecer alguns comentários sobre a 

metodologia e objetivos desses estudos precursores. 

Pinto (2008) traz em seu trabalho uma análise de cunho quali-quantitativa 

apresentado fundamento acerca da engenharia militar juntamente com dados históricos e 

metodológica, chegando ao fim a uma entrevistas com oficiais portugueses acerca da 

utilização dessa engenharia para a segurança nacional daquele país, política externa, 

relações das operações de engenharia militar em missões da ONU, dentre outras questões. 

Desse estudo, obviamente, será priorizada a parte qualitativa que discorre da parte 

teórica e análise histórica da engenharia, vez que no âmbito prático a utilização dessas 

armas difere da realidade de um país para outro. 

Em um âmbito prático, para exemplificar operações de pacificação traz-se aqui 

obras como a de Campos (2016), este desenvolver uma pesquisa exploratória de cunho 

quanti-qualitativa, que assevera sobre a Operação São Francisco que teve como missão 

desocupar e pacificar a comunidade da Maré em meados de 2014. 

Campos (2016) constrói ainda um panorama geral desse processo de pacificação, 

desde as missões pontuais das tropas, a finalidade dessas missões, questões legais, as 

táticas de comunicação entre os militares e a comunidade nas quais as tropas visavam 

ganhar a confiança dessa comunidade, dificuldades durante o cumprimento das missões, 

dentre outras questões. 

Nessa mesma pesquisa ficou claro o caráter de inter-cooperação entre as F Pac e  

outras instituições envolvidas na Op Pac São Francisco assim como a presença da 

engenharia que mesmo implicitamente se mostrou imprescindível para o sucesso das 

missões. 

Outra obra de apoio que também discorre sobre a Operação São Francisco no 

complexo da Maré e auxilia no escopo teórico desse trabalho é a de Pereira (2016) essa 



desenvolvida também com metodologia qualitativa analisa tais operações de pacificação, 

iniciando com uma contextualização histórica, passando por tecer comentários sobre a 

interoperabilidade típica dessas operações de não guerra, chegando as operações de 

pacificação em âmbito interno, dando ênfase a interrelação entre as forças armadas, 

instituições diversas e a integração com lideranças locais para a construção da confiança e 

sucesso das missões. 

Nesse mesmo trabalho Pereira (2016) preocupa-se em diferenciar os institutos da 

ocupação militar e do processo de pacificação e apresentar fases dessa pacificação, das 

operações iniciais, ao ganho de confiança e ao incentivo à sustentabilidade. A obra de Silva 

et al. (2017). 

Na busca por revelar o estado da arte acerca do tema em questão foi necessário 

discorrer acerca dos autores e documentos que vem desenvolvendo pesquisas dentro da 

área de interesse em questão. 

 

3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

A respeito da metodologia, mostra-se também importante tecer alguns comentários 

sobre o método qualitativo de pesquisa, escolhido aqui por se moldar a natureza dos dados 

e problema em questão. Minayo (2001), eminente teórica do tema, explica com maestria as 

características do método em comento: 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, 

[...] com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis (MINAYO, 2001, p.22). 

 

 

Evidencia-se então que dadas as questões subjetivas a serem tratadas nesse trabalho 

o método se mostra ideal para seu desenvolvimento. Além do mais, esse estudo será ainda 

de cunho bibliográfico e exploratório, que conjuntamente responderão as problemáticas 

levantadas. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa se apresentará de forma exploratória pois buscará 

familiarizar a comunidade acerca do tema, torná-lo mais explícito e construir diálogos e 

hipóteses ora ausentes. Essa exploração do problema aqui se dará. Por sua vez, por meio da 

revisão bibliográfica, onde se buscará encontrar e analisar a bibliografia já produzida sobre 

a presente temática (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 



4 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Na busca por demonstrar o objetivo inicial e uma resposta ao presente problema 

que norteou a pesquisa, a partir desse capítulo inicia-se uma análise dos dados coletados e 

uma argumentação acerca das conclusões e resultados objetivos no que tange à importante 

da arma de engenharia para o sucesso das operações de pacificação em âmbito nacional. 

 

4.1 Contextualização histórica da utilização da arma de engenharia  

 

Em Portugal, precursor de nosso país por questões de colonização, de acordo com 

Pinto (2008, p.13) “O primeiro ramo da engenharia a ser reconhecido oficialmente foi o da 

engenharia militar, cuja criação foi decretada em 1647 por D. João IV”. Tal fato evidencia 

a importância dessa arma para tal nação por seu caráter de defesa e segurança nacional. 

No Brasil, de acordo com dados do Centro de Comunicação do Exército (2018) as 

forças armadas tanto quanto a arma de engenharia receberam um legado Português em sua 

formação. Historicamente, em nosso país a engenharia militar, em seu sentido “latu sensu” 

teve início bem antes da chegada da família real, afinal para manutenção da posse do 

território brasileiro foram necessário investimentos em fortificação e mobilidade para que 

as tropas portuguesas fossem capazes de protegerem e se deslocarem aos mais distantes e 

longínquos rincões desse país tão vasto (BRASIL, 2018).  

Já em 1710 há relatos do ensino de Fortificação e Artilharia pelo Sargento-Mor 

José Antônio Caldas. Em 1774 o Tenente Coronel Antônio Joaquim de Oliveira ensinava 

arquitetara militar e técnicas de artilharia em solo brasileiro (LUCENA, 2005). 

Pouco tempo depois da chegada da Família Real Portuguesa, ocorrida em 1808, que 

veio para a Colônia fugir de retaliações do expansionismo Napoleônico foram criadas 

várias instituições públicas e de ensino para atender às demandas da coroa que passava a 

viver na Colônia e em decorrência do deslocamento do eixo econômico para o Centro-Sul 

do Brasil (BRASIL, 2016).  

Dentre as instituições decorrentes desse fenômeno, a Academia Real Militar foi 

criada em 1810, administrada por uma junta militar, tinha um programa de curso inspirado 

em instituições superiores europeias, especialmente na Universidade de Coimbra, mas 

também na Escola Politécnica de Paris, lecionando matérias básicas e posterior ensino 

prático em diversas áreas, a citar aqui o ensino dos princípios de mecânica e 



hidrodinâmica, lições de desenho, tática, estratégia, castrametação, fortificação de 

campanha, reconhecimento de terrenos, química, fortificação, mineralogia e desenho 

(TELLES, 2003, p.8 apud BRASIL, 2016). 

Inicialmente também a coroa traria seu Corpo Real de Engenheiros para o nosso 

país, instituição Portuguesa militar. No Regulamento Provisional do Real Corpo de 

Engenheiros (1812), como pode ser evidenciado em seus artigos, também serviram de 

escopo para o início à formação de oficiais da arma de engenharia em nosso país. De 

acordo com esse diploma tal corpo de engenheiros da Coroa tratava desde armas de 

engenharia de ataque e defesa, postos destacados, até trabalhos relativos à construção e 

manutenção de pontes, fortificações, tráfego, Geografia, etc (Artigo I). 

A partir daí outras instituições militares seriam criadas para garantir o ensino e 

posterior utilização da engenharia pelas forças armadas brasileiras. A Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN) e o Instituto Militas de Engenharia (IME) são herdeiras desse 

legado e exemplos a serem citados. 

A AMAN existe desde 1944, localizada em Resende, Estado do Rio de Janeiro e 

oferece cursos de graduação e especializações (ensino superior) nas mais diversas áreas do 

Exército Brasileiro, formando militares em Armas de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, 

Engenharia e Comunicações, do Serviço de Intendência e do Quadro de Material Bélico. 

Cabe frisar que a o foco do ensino de engenharia da AMAN é a mobilidade e 

contramobilidade, o conhecimento técnico para operação de materiais especializados, 

apoio técnico às tropas em combate através de trabalhos de construção e manutenção de 

instalações, camuflagem, fortificação, dentre outras funções que visem aumentar a 

capacidade de combate de tropas aliadas (CASTRO, 2016). 

No campo legislativo a importância da arma de engenharia foi fundamentada em 

diversos dispositivos legais, gerando também toda uma série de documentos que valem ser 

destacados aqui.  

O Decreto nº 11.497, de 23 de Fevereiro de 1915 já classificava a engenharia como 

arma importante das Forças Nacionais, de acordo com O Artigo 11, §1º “As armas: 

infantaria, cavallaria, artilharia e engenharia, são constituídas pelos elementos combatentes 

das forças que se grupam para instrucção e respectiva acção, conforme os instrumentos que 

teem de utilizar na guerra” (grifo nosso).  

No mesmo Decreto em seus artigos 11, §3º a engenharia é considerada material 

bélico essencial às necessidades materiais das forças, sendo obrigatório na época parque de 



engenharia em qualquer quartel general (Artigo 14, Artigo 15), sendo também necessária 

em atos de mobilização de exército de campanha e estradas de ferro (Artigo 14, §1º). 

Tal questão se consolidou e atualmente a engenharia é reconhecida como arma das 

forças armadas brasileiras, protagonizando por sua ambivalência (defesa e ataque) um 

protagonismo em operações de manutenção/imposição de paz, em âmbito de não guerra, 

internamente e externamente. Para Pinto (2008) essa passou a protagonizar o apoio a 

projeção de forças armadas, assumindo atualmente inclusive um caráter de instrumento de 

política regional e externa (PINTO, 2008). 

Antes de dar prosseguimento a contextualização proposta sobre a arma de 

engenharia, é válida a conceituação de alguns institutos relacionados à temática, para que 

possamos deixar claro do que se trata a “engenharia” em comento. Existem as seguintes 

definições pelo Exército Brasileiro (2018) e do Manual EB70-MC-10.237 acerca do tema: 

A Engenharia divide-se em duas vertentes: de combate e de construção. A de 

combate apoia as armas-base, facilitando o deslocamento das tropas amigas, 

reparando estradas, pontes e eliminando os obstáculos à progressão e, ainda, 

dificultando o movimento do inimigo. Uma operação de grande envergadura, e 

que depende diretamente da Engenharia, é a transposição de cursos de água 

obstáculo. A Engenharia de Construção, em tempo de paz, colabora com o 

desenvolvimento nacional, construindo estradas de rodagem, ferrovias, pontes, 

açudes, barragens, poços artesianos e inúmeras outras obras (BRASIL, 2018). 

 

A primeira está ligada as armas base, que estruturam e facilitam a mobilidade das 

tropas amigas e obstruem ou criam obstáculos para a mobilidade de tropas inimigas, tal 

conceito é mais próximo de um cenário de guerra, mas trazendo para uma situação de não 

guerra essa desempenha um papel de auxilio da mesma forma, contudo garantindo o acesso 

e apoio às tropas em caso de operações de pacificação e controle e contramobilidade de 

organizações criminosas que desejem resistir à ordem ou frustrar tais missões. Aqui são 

incluídas armas de apoio a infantaria e forças terrestres, a exemplo de abrigos, posto de 

comando, camuflagens, etc. 

A segunda, por sua vez, está ligada a construção de estruturas em tempo de paz ou 

guerra, sendo necessário para o sucesso de tropas ou desenvolvimento nacional a depender 

do caráter em que se insere, como citado. 

Ainda acerca da arma de engenharia essa se subdivide ainda em finalidades, essas 

são três, mobilidade, contramobilidade e proteção. Tais conceitos também são colocados 

pelo Exército Brasileiro e não se confundem, o primeiro trata a facilitação da mobilidade e 

das condições necessárias ao fluxo de tropas amigas em determinado terreno, assim como 

da eliminação de obstáculos físicos para facilitação do intento das missões. O segundo 



consiste em trabalhos e estruturas que retardem ou impeçam a movimentação de forças 

contrárias às operações militares. O terceiro, por fim, visa abrigar e oferecer segurança às 

tropas, protegendo-as de investidas contrárias e proporcionando maior bem-estar às tropas 

amigas.  

Cabe então colacionar aqui os conceitos do Exército Brasileiro nesse sentido. 

Primeiramente o conceito de mobilidade: 

A Mobilidade é o conjunto de trabalhos desenvolvidos para proporcionar as 

condições necessárias ao movimento contínuo e ininterrupto de uma força amiga. 

Os engenheiros realizam, entre outros, trabalhos de abertura de passagens em 

obstáculos, de transposição de cursos de água, de navegação em vias interiores, 

de conservação e reparação de pistas e estradas, de destruição de posições 

organizadas do inimigo, proporcionando condições para que a manobra tática 

obtenha rapidamente vantagens sobre a posição do inimigo (BRASIL, 2018). 

 

O conceito de contramobilidade também é apresentado pela mesma fonte: 

A Contramobilidade é o conjunto de trabalhos que visam deter, retardar ou 

canalizar o movimento das forças inimigas para, em princípio, contribuir na 

destruição dessas forças. São trabalhos que proporcionam maior valor defensivo 

ao terreno, principalmente pela construção de obstáculos de acordo com a 

intenção do comandante tático, restringindo a liberdade de manobra do inimigo 

(IBIDEM). 

 

A proteção dentro do âmbito da arma de engenharia é também conceituada da 

seguinte forma: 

A Proteção é o conjunto de trabalhos que visam reduzir ou anular os efeitos das 

ações do inimigo e das intempéries sobre a tropa e o material, proporcionando 

abrigo, segurança e bem-estar e ampliando a capacidade de sobrevivência das 

forças em campanha. Os engenheiros, em função do conhecimento técnico e do 

pessoal e material especializados, prestam assistência às tropas em combate ou 

realizam trabalhos de fortificações, camuflagem e instalações (IBIDEM). 

 

Dados os conceitos atuais cabe inferir que a engenharia militar em suas várias 

expressões esteve presidente na história humana desde a formação de tropas em Estados, 

passando por conflitos de guerras à defesa nacional, tais como os outros ramos da 

engenharia, essa também se desenvolveu gerando armas e técnicas cada vez mais 

modernas e assertivas ao cumprimento de missões das forças armadas. 

 

4.2 Políticas de pacificação de áreas vulneráveis ao crime organizado 

 

As Forças têm o cunhão de garantir de garantir a Lei e a Ordem em nosso país. Tal 

afirmação pode ser evidenciada pelo seguinte quadro que segue: 



 

Quadro 1 – Linha etária de Constituições Brasileiras 

Ano da 

Constituição 
Artigo relacionado à garantia da Lei e da Ordem 

Constituição 

de 1824 
Art. 145 […] sustentar a integridade do Império. 

Constituição 

de 1981 
Art. 14 […] e a manutenção das leis no interior. 

Constituição 

de 1934 
Art.162 […] garantir os Poderes Constitucionais, a ordem e a lei. 

Constituição 

de 1946 
Art. 177 […] a garantir os Poderes constituídos, a lei e a ordem. 

Constituição 

de 1967 
Art. 92 (idem). 

Constituição 

de 1988 

Art.142 [...] à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de 

qualquer destes, da lei e da ordem. 

Fonte: Adaptado de “A atuação das forças armadas na garantia da lei e da ordem” (2014). 

 

Tais Forças atualmente têm escopo constitucional em sua atuação, sendo essas de 

acordo com o Artigo 142, CF, as seguintes prerrogativas: 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas 

com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente 

da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

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

 

Quanto à garantia da lei e ordem, as Forças Armadas dividem tal atribuição com os 

órgãos de segurança pública elencados no Artigo 144 da Carta Magna. Juntos esse artigos 

formam a base constitucional para intervenção desses órgãos onde a lei e a ordem estão 

fragilizadas. 

Em legislação infraconstitucional, o Decreto Nº 6.703/08 que discorre acerca da 

estratégia nacional de defesa também preocupa-se em legitimar missões para garantir da 

Lei e Ordem em seu escopo, logo em seu anexo, no parágrafo 17, como segue: 

17. Preparar efetivos para o cumprimento de missões de garantia da lei e da 

ordem, nos termos da Constituição Federal.   

O País cuida para evitar que as Forças Armadas desempenhem papel de polícia. 

Efetuar operações internas em garantia da lei e da ordem, quando os poderes 

constituídos não conseguem garantir a paz pública e um dos Chefes dos três 

Poderes o requer, faz parte das responsabilidades constitucionais das Forças 

Armadas. A legitimação de tais responsabilidades pressupõe, entretanto, 

legislação que ordene e respalde as condições específicas e os procedimentos 

federativos que dêem ensejo a tais operações, com resguardo de seus 

integrantes.  
 



Tal questão de “Lei e Ordem” encontra-se consubstanciada como poder de polícia, 

esse por sua vez é um princípio típico de nosso ordenamento jurídico e é conceituado como 

a “atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em 

benefício do interesse público” (LENZA, 2012, p.936).  

Em regra, as Forças Armadas não se envolvem em conflitos ou operações de 

competência dos órgãos de segurança pública, por uma questão de competência. É de 

competência exclusiva do Presidente da República, por iniciativa própria ou mediante 

solicitação de Governado de Estado ou Distrito Federal, nos moldes do Artigo 2º do 

Decreto Nº 3897/01 c/c o Artigo 15 da LC Nº97/99 a decisão de emprego das Forças 

Armadas na garantia da Lei e da Ordem. 

Cabe inferir que de acordo com a Lei Complementar Nº 97/99 as Forças Armadas 

estão sob a autoridade suprema do Presidente da República, como está exposto no Artigo 

1º dessa Lei, que segue: 

Art. 1o As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas 
com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente 

da República e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

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

 

Ou seja, ao decidir pela utilização de tropas com tal finalidade de não guerra, o 

presidente decide que a partir dali essas utilizarão o poder de polícia para restaurar a ordem 

e garantir a paz social em determinada região onde as instituições de segurança pública não 

lograram êxito em fazê-lo.  

A partir da anuência presidencial, o Ministro da Defesa deverá, nos moldes da 

decisão do presidente, empregar as forças armadas em operações pontuais. Tais 

procedimentos também estão disposto no Decreto Nº 3897/01, no Artigo 7 e seus Incisos. 

Superadas as conceituações iniciais, cabe inferir que a legislação empregada 

forneceu bases para diversas decisões presidenciais que ensejaram operações GLO em 

comunidades ou regiões que se encontravam em condições de vulnerabilidade e sob 

domínio de organizações criminosas. 

Tais operações consistem, de acordo com Campos (2016, p.13), em “manobras de 

não guerra, sem o combate propriamente dito, mas sob circunstâncias especiais, com o uso 

da força, de forma adestrada e limitada, em um ambiente urbano”  . 



Com base no Manual das Op GLO , em comento, foi criado um esquema, por meio 

do seguinte Quadro 2, de deflagração dessas operações. Este tem o intuito de facilitar a 

análise de tal instituto.  

 

Quadro 2 - Esquema de acionamento do emprego de meios federais em GLO 

Passo 

1 
Crise na Segurança Pública 

Passo 

2 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, GOVERNADOR DE ESTADO ou DO 

DISTRITO FEDERAL declara a situação de indisponibilidade, insuficiência 

ou inexistência dos OSP. 

Passo 

3 

GOVERNADOR DE ESTADO ou DO DISTRITO FEDERAL solicita 

formalmente ao Presidente da República o envio de tropas federais das Forças 

Armadas. 

Passo 

4 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA resolve empregar as Forças Armadas e 

aciona o GSI/PR, que expede Aviso ao MD, comunicando a decisão 

presidencial. 

Passo 

5 

GSI/PR ativa o Gabinete de Crise e articula com o Governo do Estado e com o 

MJ a passagem do controle operacional dos OSP e da FNSP ao Comandante 

da Operação. 

Passo 

6 

MD expede a Diretriz Ministerial para o emprego das Forças Armadas. 

CEMCFA emite as Instruções para o Emprego das Forças Armadas. 

Passo 

7 

MD ativa os órgãos operacionais e solicita recursos necessários ao MPOG e 

busca junto à AGU a devida e adequada assistência jurídica. 

Passo 

8 

COMANDANTE DA OPERAÇÃO assume o controle operacional dos OSP e 

da FNSP. Realização de ações preventivas e repressivas necessárias. 

Passo 

9 

O emprego das FA em Op GLO deverá ser episódico, em área 

previamente definida e ter a menor duração possível. 

Passo 

10 

MD, em coordenação com o GSI/PR, mediante evolução da situação, deverá 

propor o encerramento da operação. 

Passo 

11 
Reversão e Desmobilização. 

Passo 

12 
OSP local assume o controle e patrulhamento local posterior. 

Fonte: Adaptado de Brasil (2014). 

 



A exemplo da questão do Rio de Janeiro como foco de intervenções federais nos 

últimos 10 (dez) anos, essa se justifica institucionalmente em dados onde esse Estado se 

destaca na apreensão de armas, drogas, aumento estrutural da violência e no aparecimento 

de organizações criminosas organizadas que comumente concentram-se em comunidades 

nas periferias e morros da cidade do Rio de Janeiro (ANUÁRIO BRASILEIRO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, 2017). 

A mídia também impulsionou tal preocupação a nível nacional ao veicular 

frequentemente os altos gastos do Estado do Rio de Janeiro com Segurança Pública e o 

impacto da criminalidade no cotidiano da cidade, na economia local e no orçamento do 

Estado, assim como mortes emblemáticas de turistas que visitavam a cidade (IBIDEM). 

Outra visão acerca dos motivos que ensejaram tal necessidade do Estado do Rio de 

Janeiro de intervenções federais para conseguir conter o crime organizado (o chamado 

poder paralelo) infiltrado nas mais de 1311 favelas da região devido a problemas 

estruturais na formação da própria cidade por falta de políticas públicas e planejamento 

urbano local. Em consonância com Gorrilhas (2011) que discorre o seguinte: 

O fato é que, com a ocupação desordenada das favelas, somada a indiferença do 

Estado, a criminalidade, diga-se o tráfico, apoderou-se daqueles territórios 

habitados, em sua maioria, por uma população menos favorecida. Destarte, ante 

a ausência do Estado, os traficantes implantaram, naquelas regiões, um poder 

paralelo, onde a cúpula do banditismo, a seu modo e, valendo-se de¨ leis¨ 

próprias (as quais são temidas e respeitadas sem contestações pelos moradores), 

investigam, julgam e executam aqueles que desobedecem, violam os preceitos 

por eles impostos ou se atrevem em imiscuir-se nos negócios escusos e rentáveis 

que ali se desenvolvem [...] (GORRILHAS, 2011, p.02). 

 

A partir de 2011 grandes operações pacificadoras em busca de trazer de volta a Lei 

e Ordem foram realizadas na Região Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Ainda de 

acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2017) até 2017 esse era o 

Estado que mais despendia recursos repassados para o Estado Maior Conjunto das Forças 

Armadas para atender a esse tipo de operações GLO (IBIDEM). 

Duas das operações realizadas até os dias atuais se destacam por seu custo, onde o 

Estado não recuou no processo de restauração das regiões. As Operações Complementares 

do Alemão e da Penha, conforme os dados coletados até 2017 já somaram mais de 

196.927.068,31 (Cento e noventa e seis milhões, novecentos e vinte e sete mil e sessenta e 

oito reais e trinta e um centavos) enquanto a Operação São Francisco, realizada no 

Complexo da Maré, já custou 520.427.331,46 (Quinhentos e vinte milhões, quatrocentos e 

vinte e sete mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta centavos). Até o ano citado as 



forças armadas estiveram ainda em operações GLO relacionadas ao Rio +20 e as 

Olimpíadas, que por sua vez, também tiveram gastos de receita, contudo de natureza 

diferente. Tais operações demonstram a demanda desse Estado pelo apoio das Forças 

Armadas para a manutenção da Lei e da Ordem (IBIDEM, p.72). 

Conceitualmente cabe inferir ainda que as operações GLO não envolvem apenas 

incursões em comunidades ou situações de risco em comunidade para manutenção ou 

imposição da lei e da ordem, mas essas também atuam em missões relacionadas a grandes 

eventos nacionais ou internacionais, a exemplo das ora ocorridas Olimpíadas, Copa do 

Mundo, Eleições quando solicitadas pelo TSE, como ora citado.  

Para ilustrar tal abrangência e essencialidade do GLO é valido apresentar as 

funções principais desse tipo de operação, trazidas pelo MD33-M-10 (2014) para então 

tecer alguns comentários: 

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; [...] 

c) controlar vias de circulação urbanas e rurais;  

d) controlar distúrbios;  

e) controlar o movimento da população;  

f) desbloquear vias de circulação;  

g) desocupar ou proteger as instalações de infraestrutura crítica, garantindo o seu 

funcionamento;  

h) evacuar áreas ou instalações;  

i) garantir a segurança de autoridades e de comboios;  

j) garantir o direito de ir e vir da população;  

k) impedir a ocupação de instalações de serviços essenciais; l) impedir o 

bloqueio de vias vitais para a circulação de pessoas e cargas; [...] 

m) interditar áreas ou instalações em risco de ocupação;  

n) manter ou restabelecer a ordem pública em situações de vandalismo, 

desordem ou tumultos; p) prestar apoio logístico aos OSP ou outras agências; 

[...]  

t) realizar policiamento ostensivo, estabelecendo patrulhamento a pé e 

motorizado; (BRASIL, 2014, p.29). 

 

Observa-se então que, com poucas exceções, as ações de uma Op GLO são 

relacionadas diretamente ou suscitam de forma inerente a participação da engenharia para 

sua execução, aliás, em todas as atribuições citadas cabe o empenho ou apoio da arma em 

comento. 

 Posterior a figura das operações GLO surgiu a das Op PAC a partir da já falada 

experiência internacional do Brasil em missões de pacificação, principalmente a da 

MINUSTAH onde nosso país atuou na reestruturação do Haiti. Acerca dessas será falado 

mais a frente nessa pesquisa. 



Outro ponto que merece alguns comentários acerca das questões das operações de 

garantia da lei e ordem é o seu viés de cooperação interagências. O Brasil vem crescendo a 

nível mundial economicamente e socialmente, este tem tomado posição de destaque em 

âmbito internacional, decorrente disso nosso país passou a sediar grandes eventos a nível 

global, assim como inserir-se em ações globais, a exemplo da participação do nosso país 

em missões de paz no exterior, dentre elas, a mais conhecida a missão de reestruturação do 

Haiti (PEREIRA, 2016). 

 Em âmbito internacional ainda o Brasil vem recebendo estímulos de inteligência de 

um modelo americano denominado “interoperabilidade”. Tal modelo utilizado pelos EUA 

e exportado para outros países tem como escopo políticas estratégicas que consistem na 

participação mista de instituições do Estado no cumprimento de missões, sendo utilizado 

ainda para defesa do Estado (IBIDEM). 

Tal interoperabilidade pode ir mais além, em vários níveis complexos de junções de 

atores para conquista de objetivos estatais (coalisões, cooperação interagências, 

cooperação com instituições civis, etc). 

Ainda de acordo com o mesmo autor, as operações de pacificação estrategicamente 

contam com um ambiente interagências onde as forças armadas e suas atividades militares 

são amplificadas e os militares federais passam a operar simultaneamente ou 

sucessivamente prevenindo ameaças, gerenciando crises e solucionando conflitos armados, 

em situações de guerra e não guerra, como ocorreu nas operações do das Favelas do 

Alemão e Complexo da Maré (IBIDEM). 

De acordo com Campos (2016) tais ações associadas e inserção dos militares no 

ambiente civil não guerra que fizeram necessária a remodelagem dos conceitos de Garantia 

da Lei e Ordem e na prática da 2ª edição do Manual MD33-M-10 para nortear tais 

operações. 

As operações GLO então fizeram necessária a cooperação entre instituições e os 

entes federativos para a resolução dos conflitos e êxito de missões. O uso das tropas em 

ambiente controlado (espaço geográfico delimitado), a restrição legal dos prazos de início 

e fim das missões e a divulgação das atividades de pacificação (relacionamento com a 

comunidade local) demonstram tais questões ora expostas (CAMPOS, 2016). 

De acordo com o Manual MD33-M-10 as Op. GLO são definidas da seguinte 

forma: 

[...] 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, 2014, p.14). 

 

As Op GLO são, portanto, operações específicas e adversas que visam proteger a 

população de determinada região de F Opn que atuam ali comprometendo a ordem pública 

e incolumidade das pessoas e do patrimônio da sociedade. Tais F Opn, apesar de estarem 

em situação de não guerra, promovem atos ou atividades, caracterizados como ameaças, 

que frustram a paz social (BRASIL, 2013). 

Na 2ª Edição do Manual MD33-M-10, dado o caráter de não guerra das missões o 

term F Opn foi alterado para APOP, ou seja, agentes de perturbação da ordem pública 

(BRASIL, 2014). 

No caso de intervenção federal e posterior Op GLO as forças locais (polícias e 

outras instituições) transfere temporariamente a autoridade e controle de ações de 

pacificação para a autoridade federal. È criado também um Centro de Coordenação de 

Operações (CCOp) que comanda as forças a nível federal, estadual, municipal, bem como 

outras instituições visando o cumprimento da missão episódica de pacificação local 

(IBIDEM). 

Com base no Manual das Op GLO , em comento, foi criado um esquema, por meio 

do seguinte Quadro 2, de deflagração dessas operações. Este tem o intuito de facilitar a 

análise de tal instituto.  

Ainda com base constitucional e legal, o manual MD33-M-10 infere questões 

práticas importantes, pois é comum que a mídia e as comunidades locais sintam certo 

estranhamento com as FA realizando papel de polícia, o que é exatamente o que essas 

fazem, exercem conjuntamente com os OSP o poder de polícia visando prioritariamente 

atuar na forma mais pacífica possível, conforme o manual em comento, mesmo que em 

conflito com os APOP “[...] o embate [...] deverá ser evitado, buscando-se a solução por 

meios pacíficos. Nas situações em que estes meios se mostrarem inadequados e as RE 

permitirem, a tropa deverá fazer o uso progressivo da força” (BRASIL, 2015, p.26). 

Contudo, caso tal forma apresentada não se mostra viável, as FA farão ampla 

utilização do policiamento ostensivo (poder de polícia) e demonstração de força com os 

meios que houver pra dissuadir ações dos APOP que tenham objetivos de impedir a 

restauração da ordem local, nos termos do mesmo manual (IBIDEM). 



Durante tais operações outro fator importante que merece atenção e tem ocorrido 

durante operações de pacificação em regiões de vulnerabilidade, a exemplo das operações 

realizadas no Complexo da Maré, Morro do Alemão e Penha é um trabalho de 

conscientização e empatia com a população local. 

Tal trabalho sistemático de Comunicação Social, de acordo com o manual MD33-

M-10, Apêndice C, tem os objetivos:  

2.1 Dar transparência pública às ações e aos objetivos das Operações de Garantia 

da Lei e da Ordem (Op GLO);  

2.2 Esclarecer a sociedade em geral, e os diferentes segmentos da opinião 

pública, os objetivos das Op GLO, as motivações de sua instalação e a base 

normativa que as ampara.  

2.3 Buscar o apoio da população às Op GLO, e preservar a imagem das 

instituições da Defesa Nacional, incluindo as Forças Armadas, por meio das 

ações de comunicação voltadas à transparência e ao esclarecimento,  

2.4 Divulgar informações com a finalidade de esclarecer a população e os 

militares participantes da ação sobre seus direitos e garantias;  

2.5 Divulgar os resultados obtidos pelos Comandos responsáveis pelas Op GLO;  

2.6 Observar as diretrizes previstas no Decreto nº 6.555, de 8 de setembro de 

2008, que dispõe sobre as ações do segmento no Poder Executivo Federal, com 

especial atenção à afirmação dos valores e princípios da Constituição Federal e 

ao caráter educativo, informativo e de orientação social; (BRASIL, 2014, p.59). 

 

Como exposto faz-se muito importante “ganhar a confiança” da comunidade local 

principalmente, onde as operações de pacificação ocorrem, tal fato pode ser preponderante 

para a imagem das FA com a sociedade, a mídia, as instituições do poder judiciário e dos 

direitos humanos, assim como essa mesma comunidade pode ajudar na desarticulação dos 

APOP por meio de denúncias e diminuir a possibilidade de erros de percepção de 

determinados indivíduos, fato que pode negativar todo o trabalho da Op GLO. Mas 

também as FA estão preocupadas em ganhar a confiança da sociedade como um todo e da 

mídia como formadora de opinião. 

Para tanto, de acordo com Campos (2016, p.13) tal preocupação com o 

relacionamento e ganho de confiança da comunidade é de tal importância que pode 

influenciar na abordagem, atuação e “modos operandi” da Operação, a exemplo da 

Operação São Francisco, houve todo um estudo local das condições, comportamento e 

necessidades daquela população, o que é constatado pelo autor em comento através da 

seguinte passagem “A diversidade operacional e a variedade de situações das comunidades 

exigiram estudos de condicionantes para identificação e mapeamento das principais 

demandas da região e posterior adoção de medidas e ações adequadas”. 



No que tange a figura das Op PAC que também dariam diretrizes as operações de 

pacificação em âmbito nacional por meio do Manual EB20-MC-10.217. De acordo com 

esse diploma as operações de pacificação consistiriam no seguinte: 

A presente publicação doutrinária pretende apresentar uma visão atualizada 

sobre as operações de pacificação (Op Pac), consoante a Constituição Federal e 

demais dispositivos legais, nas esferas nacional e internacional, especialmente, 

devido à complexidade dos ambientes operacionais contemporâneos, marcados 

pela evidência de novas demandas legais e morais que recaem sobre os 

comandantes militares de todos os níveis e tendo em vista que os ganhos 

auferidos apenas pelas operações ofensivas e defensivas demonstraram ser 

insuficientes para assegurar o êxito nas operações terrestres e atingir o Estado 

Final Desejado (EFD) (BRASIL, 2015, p. 1-1). 

 

Ou seja, tais operações foram cunhadas para lidar com situações de exceção, nos 

mais diversos âmbitos, através de operações básicas, militares, de amplo espectro, de 

pacificação, de apoio à órgãos governamentais dentre outras denominações, em situações 

de guerra ou não guerra, cunhadas com a ciência do ambiente interagência para alcançar 

seus fins (EFD). 

Em âmbito nacional se destaca a figura da Op Pac, conceituada pelo diploma em 

comento da seguinte forma: 

1.4.2.5 Operações de Pacificação – compreendem o emprego do poder militar na 

defesa dos interesses nacionais, em locais restritos e determinados, por meio de 

uma combinação de atitudes coercitivas limitadas para restaurar ou manter a 

ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade 

institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções, provocadas 

pela natureza ou não; e de ações construtivas para apoiar esforços de 

estabilização, de reconstrução, de restauração e/ou de consolidação da paz 

(BRASIL, 2015, p. 1-3). 

 

O intuito das Op Pac são diferentes as Op GLO, apesar dessas também se inserirem 

em situações de afronta a Lei e Ordem, essas buscam além da pacificação um processo de 

diagnóstico de problemas locais e reconciliação de atores daquele contexto, ajudando as 

instituições públicas a restauração da paz no ambiente em que se inserem. Isso pode ser 

visto notadamente em Op PAC internacionais, mas também ocorre de forma semelhante no 

contexto nacional (IBIDEM). 

As Op Pac no Brasil são desencadeadas em contexto de Estado de Exceção, 

iniciam-se como as Op GLO por decisão política e intervenção federal. Há ainda o detalhe 

de que ao ser declarado o estado de exceção naquele âmbito, certos direitos são suspensos 

e certos poderes das F Ter acentuados para o deslinde mais rápido da ameaça e posterior 

recuperação da paz. As fases das Op Pac são: intervenção, estabilização e normalização 

(IBIDEM). 



O Manual das Op Pac também explica tal questão: 

2.3.7.2 As Op Pac são desencadeadas no contexto de um Estado de Exceção (Est 

Exce) caracterizado por um período em que parcelas da ordem jurídica – 

sobretudo aquelas reservadas à proteção das garantias fundamentais – são 

suspensas por medidas advindas do Estado, para o atendimento de necessidades 

urgentes e específicas. É uma situação temporária de restrição de direitos e 

concentração de poderes que, durante sua EB20-MC-10.217 2-5 vigência, 

permite presteza no processo decisório e nas medidas essenciais a serem tomadas 

em situações emergenciais (BRASIL, 2015, p. 2-4). 

 

Nas Op PAC, cabe frisar ainda que não são as FA ou a expressão do poder militar 

que irá solucionar o conflito, nesse momento entra em pauta o nível de operação 

interagências onde as FA proporcionarão um ambiente para que esta e outras instituições 

governamentais ou não governamentais possam restaurar a paz local. Tal restauração da 

paz é, portanto, uma cooperação entre tais instituições. 

Há uma figura no Manual EB20-MC-10.217 que expressa bem a questão em 

comento: 

 

Figura 1 – Esquema de cooperação interagências 

 

Fonte: Brasil, 2015, p. 2-7. 

 

A respeito do relacionamento e cooperação com civil militar, obviamente que como 

as Op GLO este também será fomentado em âmbito institucional e com os civis locais. 



Nesse contexto as Op PAC trabalham para desenvolver além de operações ofensivas, 

operações construtivas, assim como suporte comunitário e restauração de serviços e 

estruturas perdidos em ambiente de exceção, há uma preocupação com a dimensão 

humana, adaptação cultural, representatividade por meio de moradores locais participando 

das FA (quando possível), equipes multidisciplinares de estudo da população, comunicação 

social com o entorno e com os formadores de opinião, desestruturação do discurso dos 

APOP, dentre outras medidas (BRASIL, 2015). 

Em nosso país a Força de Pacificação conhecida por Operação São Francisco, 

largamente já citada destaca-se como exemplo de Op PAC. Autorizadas pelas exposições 

de motivos interministeriais nº. 39, do GSI – PR, de 28 MAR 14, possibilitaram a 

participação temporária de militares para a preservação da Ordem Pública.  

Apresentado um panorama geral, legislação, assim como os dispositivos 

institucionais acerca das Operações de pacificação, cabe ainda frisar que para o 

cumprimento de todas essas missões, as FA contaram o apoio de uma engenharia que 

garantiu a mobilidade, proporcionou a contramobilidade para controle dos APOP e 

forneceu proteção no cumprimento das missões as FA. Acerca disso serão tecidos 

comentários no capítulo que segue. 

 

4.3 Importância do uso da engenharia em operações de pacificação 

 

A arma de engenharia está por trás do sucesso das operações GLO e PAC ora 

citadas, afinal como esperar que militares se oponham aos APOP, mesmo em situações de 

não guerra, sem a engenharia necessária para garantir tais missões. 

Conforme o Manual EB70-MC-10.237 o investimento em engenharia se justifica na 

necessidade de emprego dessa para garantir o apoio e posterior sucesso das missões em um 

mundo onde as armas se mostram em constante evolução de combate, alcance e precisão. 

Tal arma contribui para uma maior liberdade de ação do poder militar, pois com essa 

aproveita-se melhor o terreno multiplica-se o poder de combate das F Ter (BRASIL, 

2018). 

A arma de engenharia, conceitualmente, pode ser utilizada em três âmbitos, um 

primeiro, em Op ofensivas e defensivas, comumente utilizado em situações de guerra e 

dois restantes, em operações de cooperação e coordenação com agências, esse seria o 

modelo já citado a ser utilizado em situações de guerra ou não guerra (IBIDEM). 



Em concepção geral, como as outras armas já citadas, a engenharia deve ser 

utilizada em Ap MCP as F Ter de modo planejado, técnico e em sincronia com as outras 

armas. Essa é liderada por um militar de engenharia (em determinada operação) e deve 

levar em consideração ainda a durabilidade de execução de trabalhos de engenharia, o 

reflexo futuro dessas execuções, a necessidade de ampliação do uso da engenharia, o uso 

da engenharia em frente ou retaguarda (BRASIL, 2018). 

Assim, de acordo com mesmo manual em comento, as atividades da engenharia se 

concentram em ações táticas, técnicas e logísticas, essas visam modificar o terreno natural 

ou artificial em atividades exemplificadas no parágrafo que segue: “2.6.1.3 Neste contexto, 

as atividades de Engenharia são executadas sobre acidentes naturais e artificiais do terreno 

(obstáculos, estradas, trilhas, pontes, aeródromos, portos, campos de pouso etc.), sendo 

eles o foco de sua atuação” (IBIDEM). 

Outra preocupação precípua da engenharia é com análise do terreno onde 

determinada missão está ocorrendo. Essa força entende que prestar apoio as FA amigas 

pode proporcionar, como já citado um melhor desempenho das tropas, maximização do 

poder de fogos, bem-estar dos indivíduos integrantes das FA, dentre outros pontos 

positivos que podem corroborar com o EFD. 

É valido esquematizar os elementos de interesse e preocupação da arma de 

engenharia, evidenciando que essa não preocupa-se apenas com o fator humano, mas 

também com os fatores naturais e meteorológicos que possam vir a oferecer resistências a 

determinada missão. Tal esquematização está disposta no Anexo A. 

Ainda de acordo com o material em comento, a engenharia soma diversas 

atribuições que serão utilizadas ou não de acordo com o planejamento tático operacional, 

determinação superior ou condições do terreno. Cabe colacionar um esquema das funções 

da arma de engenharia, retirado do mesmo diploma que ilustra tais funções: 

 

Quadro 3 – Função de Combate, comando e controle 

  FUNÇÃO DE COMBATE 

T
A

R
E

F
A

S
 

Movimento e 

Manobra 
Proteção Fogos Inteligência Comando e controle 

Reconhecimento 

especializado de 

engenharia 

Fortificação 

de 

Campanha 

Construção 

de 

Espaldões 

Reconhecimento 

especializado de 

Engenharia 

Construção 

de 

instalações 

de comando 

Análise do Terreno 
Construção 

de 

Construção 

de acesso 
Análise do terreno Outros 



instalações 

para 

proteção da 

tropa  

às posições 

de tiro 

Destruição de 

posições organizadas 

Remoção de 

engenhos 

falhados 

    

Lançamento de 

meios de 

transposição de 

cursos d'água 

Remoção de 

dispositivo 

de 

explosivos 

improvisados 

     

Construção de 

estradas de 

campanha 

Camuflagem      

Construção de 

aeródromos 

Lançamento 

de barreiras, 

obstáculos e 

minas 

     

Construção de 

heliportos 
Outros      

Outros        

Fonte: Brasil, 2018, p.2-10. 

 

Apresentado o Quadro 3, dadas as considerações feitas, evidenciado em tese, as 

funções da engenharia, cabe colacionar algumas figuras que demonstram na prática, como 

essa arma mostrou-se presente e essencial ao cumprimento das Op PAC. 

Os APOP também podem no decorrer das Op PAC oferecerem determinada 

resistência ao processo de desocupação e desarticulação de organizações criminosas. Por 

vezes, visando garantir a continuidade de suas atividades ilícitas, dificultar apreensões e 

prisões, essas forças podem obstruir as passagens e vias de acessos à comunidade em que 

estão inseridas intencionalmente. 

Para Pereira (2016) tais ações, mesmo que indiretamente, isolam e impedem que a 

comunidade local, com suas vias vigiadas e bloqueadas pelas APOP de exercer sua 

cidadania integramente, contribuindo para a separação local, afastando tal população do 

restante da cidade. 

As figuras 4 e 5, obtidas na página do Exército Brasileiro, demonstram obstruções 

intencionais colocadas pelas APOP para retardar o acessos das F Ter a comunidade do 

Jacarezinho, na capital fluminense. As imagens foram feitas pelo próprio 1º BE Cmb (Es). 



Figura 4 – Remoção de obstáculo colocado intencionalmente pelo APOP 

 

                                    Fonte: Brasil, 2018. 

 

Figura 5 – Remoção de barricada feita pelo APOP 

 

                                  Fonte: Brasil, 2018. 

 

As figuras 4 e 5 demonstram a arma de engenharia retirando objetos 

intencionalmente colocados pelos APOP em vias da comunidade em comento. 



Obviamente sem o maquinário e a colaboração das armas na manobra a retirada 

desses obstáculos seria tarefa difícil. O fator tempo é importante nas Op PAC, por conta de 

um obstáculo, uma via obstruída, as F Ter podem deixar de lograr êxito em uma missão 

terrestre. 

Ilustrado exemplos acerca da mobilidade, cabe seguir demonstrando outras 

questões sobre dos institutos seguintes da arma de engenharia, ou seja, da 

contramobilidade e proteção. 

Como preceitua o manual de engenharia nas operações, ora citado, a engenharia 

mostra-se essencial em operações de interdição (contramobilidade) essas são operações 

estratégicas conceituadas da seguinte forma pelo diploma em comento: 

6.5.1 As operações de interdição são executadas para dificultar ou impedir que o 

inimigo se beneficie de determinada região, de instalações ou de materiais. As 

ações realizadas nessa operação abrangem, normalmente, o emprego de fogos 

aéreos e de artilharia, ocupação da área por forças terrestres, infiltração de tropas 

de operações especiais, sabotagens, ações de guerrilha e barreiras (BRASIL, 

2018, p.6-3). 

 

É possível demonstrar em casos fáticos a utilização desses meios no apoio as F Ter. 

Campos (2016) também discorre acerca dessas questões. Este infere que as ações 

realizadas na Operação São Francisco, como exemplo, após planejamento e estudo local 

(constatação dessa prática) consistiam no seguinte: 

[...] atividades de patrulhamento ostensivo, revista a veículos e pessoas, 

utilização de helicópteros e botes de engenharia, realização de prisões em 

flagrante, estabelecimento de postos de bloqueio ou check points e cumprimentos 

de mandados de busca e apreensão nas áreas de operações. 

 

Tais postos de bloqueio funcionam como um meio de controlar o acesso de entrada 

e saída a determinada região que está sob interverção, ou seja, as tropas de engenharia 

passam a atuar juntamente com a F Ter proporcionando bloqueios e limites físicos, 

temporários, que proporcionam segurança as mesmas e contramobilidade para os APOP 

que sentem suas eventuais atividades frustradas pelas Op PAC.  

 



Figura 6 – Barricada de militares no Complexo da Maré 

 

Fonte: Motta, 2015. 

 

A contramobilidade pode funcionar ainda como barreira para fuga dos APOP em 

caso de missões dentro de complexos e determinadas zonas da área de intervenção. Na 

Figura 6 percebe-se uma barricada de militares ora montada no Complexo da Maré, no ano 

de 2015, com o intuito de dar apoio à outras incursões realizadas em regiões próximas. Tal 

estrutura aproveita o terreno ao máximo e se amolda as condições naturais do local. Essa 

apoia eventual manobra tática e aumenta a eficiência de fogos amigos. 

No contexto da imagem os militares tentavam desarticular o tráfico de drogas, 

comandado pela facção criminosa conhecida como Comando Vermelho naquela região, tal 

esquema ilícito precisava de freqüente movimento entre morro e as principais vias da 

cidade do Rio de Janeiro, as quais o Complexo da Maré se encontrava estrategicamente 

próximo (ESTADÃO, 2015). 

Cabe inferir que quando as operações duram determinado tempo e exigem maior 

empenho das F Ter faz-se necessário a construção de bases de proteção para os militares e 

também para as armas utilizadas por estes. Nesse momento a engenharia também mostra-

se como apoio dessas tropas, estudando o terreno e materializando tais estruturas. 

Pode-se oferecer como exemplo a curtíssimo prazo, uma Op PAC realizada na 

cidade do Rio de Janeiro, no complexo de favelas do Chapadão e da Pedreira no ano de 

2018. Nessa operação um galpão da CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) foi 



adaptado como base militar temporária para oferecer uma resposta mais imediata e 

desarticular o tráfico de drogas, o furto de caminhões de carga que utilizavam vias 

próximas aquelas comunidades e outras atividades criminosas locais.  

Nesse mesmo período as forças de engenharia retiraram mais 150 (cento e 

cinqüenta) barricadas e obstáculos físicos intencionalmente colocados pelos APOP para 

frustrar tais missões até a data de 28 de Julho de 2018 (UOL NOTÍCIAS, 2018). 

Conjuntamente com as F Ter, a arma de engenharia manobrou operação local para 

impedir a recolocação dos obstáculos pelas forças contrárias, contribuir com as barreiras 

físicas de contramobilidade e desarticular tais atividades (IBIDEM). 

Como já citado, a exemplo de operações como a ora realiza no Complexo da Maré 

e região, a cooperação entre as FA se fez presente em diversos momentos. As tropas 

eventualmente eram acompanhadas por helicópteros que aumentavam a capacidade de 

visão das F Ter e ofereciam apoio tático. Segundo o Quadro 3, em caso de necessidade de 

pouso frequente naquela região, a engenharia pode atuar na elaboração de local apropriado 

para o pouso desse tipo de aeronave. A locomoção no mar, proporcionada pela marinha e 

apoiada pela engenharia também ofereceu lanchas blindadas e apoio tático para que fosse 

possível vislumbrar eventuais fugas e rotas de tráfico de drogas no entorno daquelas 

regiões. 

 

Figura 7 – Base temporária e estacionamento no complexo de favelas do Chapadão

 

Fonte: Comando conjunto, 2018. 

 



Mais uma hipótese de Ap MCP encontrada no escopo legal e que se confirma em 

Op GLO e Op PAC é o apoio em operações de ambiente operacional de selva, montanhas 

ou regiões de difícil acesso. A exemplo de operações realizadas na região metropolitana da 

cidade do Rio de Janeiro, muitas dessas comunidades se encontram rodeadas por regiões 

de mata atlântica, essas são comumente utilizadas por APOP como rotas de acesso e fuga 

ou depósito de materiais ilícitos.  

Em operações realizadas nessas regiões o Manual EB70-MC-10.237 também 

preleciona acerca das atividades de apoio da engenharia, que consistem no seguinte: 

[...] 

a) as características dos cursos de água, em particular, os níveis e traçados nos 

diferentes períodos do ano e as condições das margens nos locais favoráveis ao 

desembarque; 

b) pontos de captação de água; 

c) tempo necessário aos deslocamentos; 

d) exatidão das cartas; 

e) possibilidades e limitações para o apoio de Engenharia; e 

f) outras informações julgadas úteis (BRASIL, 2018, p.7-2). 
 

Além da gama de atividades já citadas aqui, realizada pela engenharia, no âmbito 

de operações GLO e de pacificação local essa ainda atua na promoção da imagem positiva 

das FA. Por vezes o local que está sob intervenção possui estruturas precárias em suas 

instituições e patrimônio, nesse sentido, durante as operações nesses locais a arma de 

engenharia pode contribuir para a melhoria de instalações locais, o que é positivo no 

processo de cooperação com instituições civis e principalmente com a população. 

O Manual EB70-MC-10.237 discorre acerca dessa questão, inferindo o seguinte:  

5.5.5.5 A Engenharia realiza, ainda, trabalhos técnicos que visam a conquistar o 

apoio da população por meio da realização de ações do seu interesse, tais como a 

melhoria de instalações (hospitais, escolas, planos habitacionais etc.) e a 

manutenção dos serviços essenciais à população (luz, água, esgotos etc.) 

(BRASIL, 2018, p.5-23). 

 

Nesse mesmo sentido o Ap Ge Eng pode contribuir nas Op PAC na reestruturação 

de tais serviços básicos, como restauração de energia, fornecimento de água e comida, 

segurança à população em meio a conflitos, dentre outras várias questões, ali também em 

contato com a população visando reconhecer os reais motivação dos conflitos locais e 

coletando informações necessárias a missão. 

Verifica-se então a pluralidade de funções da arma de engenharia, assim como a 

importância de seu emprego em manobras para o alcance do EFD. Desde 2011 o número 

de Op PAC em âmbito vem aumentando exponencialmente assim como o envolvimento do 



exército no combate à criminalidade de alta complexidade. Tal fenômeno ocorre por uma 

política de governo e também pelo engajamento das próprias FA que desejam cumprir seu 

papel constitucional (MEDEIROS FILHO, 2010). 

Juntamente com o aumento citado deve-se levar em consideração o 

aperfeiçoamento e investimento na arma de engenharia, vez que ficou evidenciado seu 

papel como ferramenta garantidora do sucesso das missões. 

  



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que a arma de engenharia esteve historicamente presente no âmbito 

da defesa nacional dos Estados, assim como agiu como garantidora dos componentes 

largamente expostos de mobilidade, contramobilidade e proteção esta mostrou-se arma 

necessária para o sucesso de missões em âmbito de guerra e não guerra. 

Considerando ainda que o número de operações de garantia da lei e da ordem, 

assim como as operações de pacificação em âmbito local, por meio da intervenção estatal 

nos Estados da Federação (preferencialmente a pedido desses) vem crescendo 

exponencialmente no decorrer dos anos em nosso país, inserindo as forças armadas no 

âmbito da segurança pública para exercer seu caráter constitucional de promoção  da lei, da 

ordem e da pacificação social. 

Verificada a natureza dessas operações e constatadas que estas são uma realidade 

em nosso contexto atual cabe inferir que a engenharia militar colabora diretamente com as 

F Ter, ampliando o poder militar e impactando positivamente no êxito dessas missões. 

Não restam dúvidas que o apoio da engenharia impacta desde o desempenho das 

missões pelas forças armadas até a reestruturação e pacificação social das comunidades 

que receberam o auxílio dessa arma. 

Essa pesquisa deixou clara ainda o notável espectro de atuação da engenharia em 

ações ofensivas, defensivas e construtivas. Essa permeia as ações da F Ter e possui total 

capacidade de atuar conjuntamente em manobras visando o chamado EFD. 

Cabe então efetuar um adendo para a consolidação e valorização dessa arma que se 

mostra importante e essencial as operações em comento, vez que sem essa as FA ficam 

desprovidas de proteção, TAM mobilidade limitada e ficam expostas a investidas e táticas 

de forças opostas a pacificação. 

Essa pesquisa não pretende esgotar o assunto, que pouco discutido, possui caráter 

amplo e complexo. Deixa-se aqui o intuito de fomentar a partir desse estudo científico, 

outros trabalhos futuros que discorram e contribuam para a valorização e reconhecimento 

da importância da arma de engenharia. 
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