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COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE DE SELVA DE UMA BRIGADA 
DE INFANTARIA DE SELVA: 

PROPOSTA DE UMA NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

 Douglas Teixeira de Araújo1  
 

 
RESUMO 
O presente trabalho está inserido no contexto de adequação da estrutura organizacional da 
Companhia de Engenharia de Combate de Selva, a partir do processo de transformação da Doutrina 
Militar Terrestre do Exército Brasileiro, com o objetivo de atender as necessidades de apoio de 
engenharia às Brigadas de Infantaria de Selva. Ele busca, através de uma pesquisa bibliográfica, de 
entrevistas com militares de notório saber e a participação da 6ª Companhia de Engenharia de 
Combate de Selva apoiando as operações da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, buscando encontrar 
a composição ideal para a organização básica de uma subunidade de engenharia de selva, dentro da 
doutrina vigente. Além disso, acrescenta-se à seção dados  acerca do assunto referentes ao Batalhão 
de Engenharia de Selva do Exército Colombiano, país que possui grande parte de seu território 
coberto pela Floresta amazônica.  
 
Palavras-chave: Engenharia. Brigada de Infantaria de Selva. Companhia de Engenharia de Combate. 
Apoio de engenharia na selva. Estrutura organizacional. Batalhão de Engenharia de Selva do Exército 
Colombiano. Estrutura organizacional. Doutrina Militar Terrestre. Transformação 
 
 
ABSTRACT 
The present work is inserted in the context of adaptation of the organizational structure of the 
Company of Engineering of Combat of Jungle, from the transformation process of the Terrestrial 
Military Doctrine of the Brazilian Army, with the objective of meeting the needs of engineering support 
to the Infantry Brigades of Jungle. He seeks, through a bibliographic search, interviews with military 
personnel of notorious knowledge and the participation of the 6th Jungle Combat Engineering 
Company supporting the operations of the 23rd Jungle Infantry Brigade, seeking to find the ideal 
composition for the basic organization of a subunit of jungle engineering, within the current doctrine. In 
addition, data on the subject related to the Colombian Army's Jungle Engineering Battalion, a country 
that has a large part of its territory covered by the Amazon Forest, is added to the section. 
 
Keywords: Engineering. Jungle Infantry Brigade. Combat Engineering Company. Engineering support 
in the jungle. Organizational structure. Colombian Army Jungle Engineering Battalion. Organizational 
structure. Terrestrial Military Doctrine. Transformation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Capitão da Arma de Engenharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN) em 2011.  
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, têm-se percebido um aumento considerável do crime 

organizado transnacional principalmente nas fronteiras brasileiras e de discursos de 

líderes mundiais alinhados com a internacionalização da Amazônia. Por esse 

motivo, o Ministério da Defesa (MD) do Brasil já considera a existência de possíveis 

Ameaças à Nação e prevê uma maior participação das Forças Armadas no controle 

territorial, marítimo, fluvial e aeroespacial, bem como no suporte aos órgãos de 

segurança pública na Amazônia durante os próximos 20 anos. 

Para fazer frente às implicações inerentes às Ameaças, o Exército Brasileiro 

(EB) está modificando sua forma de combater por intermédio do Planejamento 

Baseado em Capacidades (PBC). Este consiste na aptidão requerida a uma Força 

ou Organização Militar (OM) de realização conjunta de atividades e tarefas, que 

possam trazer efeito estratégico, operacional ou tático nas operações.  

Essa necessidade passou a requerer dos soldados brasileiros a capacidade 

de realizar tarefas concomitantes e de ser empregado em estruturas modulares 

especializadas, exigindo do EB o desenvolvimento de suas Doutrina, Organização 

(e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura. 

 A percepção dessa necessidade foi trazida pela evolução tecnológica e do 

complexo ambiente do combate moderno em que os militares estão inseridos. 

Missões que exigem letalidade seletiva, envolvimento da opinião pública, integração 

interagências, perda de vidas humanas, proteção do meio ambiente, combate 

urbano, entre outros, são exemplos desse cenário. 

A partir de 2013, então, o Estado-Maior do Exército (EME) traçou diversas 

diretrizes para a transformação do EB, dentre as quais a implantação do Projeto 

Estruturante Novo Sistema de Engenharia (PENSE), cujo um dos objetivos é a 

criação de OM de Engenharia de Combate de Selva. 

Como resultado desse Projeto, em Jan 20, iniciou o funcionamento da 6ª 

Companhia de Engenharia de Combate de Selva (6ª Cia E Cmb Sl), diretamente 

subordinada à 23ª Brigada de Infantaria de Selva (23ª Bda Inf Sl), sediada em 

Marabá-PA e primeira OM de Engenharia de Combate na Amazônia. 

1.1 PROBLEMA  
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Atualmente, existem em vigor dois manuais de engenharia que falam a 

respeito do emprego da Arma na Amazônia. Tais documentos, o Manual de 

Campanha O Apoio de Engenharia no Escalão Brigada (C5-10), do ano 2000, e o 

Manual de Engenharia nas Operações (EB70-MC-10.237), do ano de 2018, 

divergem em alguns aspectos que são importantes para a estruturação de uma Cia 

E Cmb Sl.  

Diante do exposto, a verificação da necessidade de adequação da 

organização básica de uma SU Eng em ambiente de Selva se torna fundamental 

para que a F Ter consiga alcançar o objetivo de evoluir sua doutrina. 

Portanto, partindo da premissa de que toda e qualquer inovação necessita de 

ajustes para se adequar à realidade prática e de que futuras Companhias de 

Engenharia de Combate de Selva (Cia E Cmb Sl) poderão surgir para fazer frente ao 

cenário prospectivo 2015-2039 do Ministério da Defesa, a seguinte indagação é 

tomada: A atual organização básica ideal da Cia E Cmb Sl atende as necessidades 

das capacidades operativas requeridas pelas operações militares modernas na 

Amazônia? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de contribuir com a já existente doutrina militar terrestre de emprego da 

engenharia nas operações, o presente estudo pretende propor a adequação da atual 

estrutura organizacional básica para uma Companhia de Engenharia de Combate de 

Selva orgânica de uma Brigada de Infantaria de Selva para o cumprimento de sua 

missão de apoio à mobilidade, contramobilidade, proteção e apoio geral de 

engenharia. 

 Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados 

os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento 

lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Caracterizar os principais aspectos fisiográficos da Amazônia; 

b) Apresentar as atividades e tarefas das funções de combate da F Ter 

necessárias a uma Cia E Cmb Sl em apoio de mobilidade, contramobilidade e 

proteção e apoio geral de Engenharia às Bda Inf Sl; 
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c) Apresentar a organização básica de uma Cia E Cmb S/Bda Inf Sl 

atualmente existente em apoio às Operações na Amazônia; 

d) Citar as características e a organização básica dos Batalhões de 

Engenharia da Colômbia em apoio às Operações na Amazônia colombiana em 

comparação ao EB; 

e) Estudar os dados obtidos em entrevistas e questionários sobre o apoio de 

engenharia às Bda Inf Sl com militares de notório saber e vivência operacional na 

Amazônia; 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Com base na organização básica da 6ª Cia E Cmb Sl, percebeu-se que a 

mesma foi composta pelo organograma descrito no Manual de Campanha O Apoio 

de Engenharia no Escalão Brigada (C5-10), do ano 2000, que não leva em 

consideração as características de flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, 

elasticidade e sustentabilidade (FAMES) necessárias aos elementos da F Ter no 

combate moderno. 

Segundo esse manual, o emprego mínimo da engenharia é o Pelotão, a 

fração básica de trabalho é o Grupo de Engenharia (GE) e as orientações nele 

contidas são suficientes aos comandantes e estados-maiores para o cumprimento 

da missão da Arma orgânica de uma Brigada. 

No entanto, o Manual de Fundamentos de Doutrina Militar Terrestre, EB20-

MF-10.102, atualizado em 2019, “pai” de todos os manuais de emprego militar, diz 

que os elementos de emprego da F Ter devem ser organizados de forma a atender 

um número maior de alternativas de emprego e que seja possível estruturá-los por 

módulos, combinar armas, com possibilidade de alterar seu poder de combate, 

conforme a situação.  

Dessa forma, torna-se questionável a real aplicabilidade da existente 

estrutura organizacional das Cia E Cmb Sl prevista no manual C5-10. Soma-se a 

isso o fato de não ser levado em consideração a fisiografia compartimentada da 

Amazônia, que possui principalmente uma variação grande em seu relevo e 
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capilaridade dos modais rodoviários e hidroviários dependendo da área onde se 

encontram. 

Alinhado com a Doutrina Militar Terrestre moderna, o Manual de Campanha 

A Engenharia nas Operações, EB70-MC-10.237, corrobora com o explicitado, 

trazendo em seu capítulo 7 que a existência de um ambiente operacional com 

características de selva, requer um emprego modular da engenharia nas operações, 

com atuação independente dos módulos, constituição de acordo com a missão e o 

fracionamento do GE. 

Diante do exposto, pode-se perceber que a Engenharia necessita adequar 

sua organização às exigências do Combate na Amazônia. Para tanto, a produção 

acadêmica baseada na prática de especialistas e de quem viveu as dificuldades de 

operar na selva é fundamental para atingir os objetivos estratégicos do Exército na 

Região. 

Justifica-se, então, o presente estudo por abordar de forma simples, prática 

precisa, especializada e moderna o tema em questão, podendo contribuir para a 

reformulação do capítulo sobre a Cia E Cmb Sl em apoio ao Escalão Brigada do 

Manual C5-10 e a conseqüente aproximação da teoria documental à prática 

operacional, que poderão gerar dados médios de planejamento coerentes e 

fidedignos.  

2 METODOLOGIA 

Para adquirir elementos que permitissem formular uma possível solução 

para o problema, a pesquisa foi realizada por meio da pesquisa documental e do 

fichamento das fontes, de entrevistas com especialistas e de questionários. 

Posteriormente, houve a apreciação dos dados obtidos e a sugestão de uma 

proposta de estrutura organizacional para a Cia E Cmb Sl orgânica de uma Bda Inf 

Sl. 

Quanto à forma de abordagem do problema, foi utilizada a 

pesquisa qualitativa, pois as referências das entrevistas, aliadas com a coleta de 

dados por pesquisa bibliográfica, possibilitarão uma melhor compreensão acerca do 

tema. 
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Quanto ao objetivo geral, foi utilizada a modalidade exploratória, devido à 

não existência de dados na Doutrina Militar Terrestre (DMT) sobre o detalhamento 

da estrutura organizacional modular necessária à Cia E Cmb Sl orgânicas de uma 

Bda Inf Sl tendo sido obtido conhecimentos por meio da investigação documental, de 

questionários e de entrevistas com especialistas que vivenciaram as operações 

militares na Amazônia. 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

O estudo foi iniciado com a delimitação do período de tempo para a 

obtenção dos dados de fontes bibliográficas. Pela pouca quantidade de material 

encontrado de produção recente, ampliamos o período da pesquisa da data 

presente até a década de 1999 com a finalidade de entender a forma de 

organização e emprego do Apoio de Engenharia às Brigadas de Infantaria de Selva, 

aproveitando ao máximo a estrutura existente e readequando-a à realidade prática 

de emprego atual. 

Desde o início do século XXI, em virtude da ascensão de novos atores, o 

ambiente de incerteza, da necessidade de se aprimorar a capacidade de atuação 

conjunta das Forças Armadas e/ou o fluxo irregular de recursos, diversos países e 

organizações militares internacionais adotaram o Planejamento Baseado em 

Capacidades (PBC). (CORRÊA, 2019) 

Nesse contexto, O Exército Brasileiro (EB) diagnosticou a necessidade de se 

transformar em um processo de transição da Era Industrial para a Era do 

Conhecimento para que as suas capacidades se tornem compatíveis com o anseio 

político estratégica do Brasil de se tornar uma potência mundial. (CORRÊA, 2019) 

Nesse ímpeto, em 2013 e 2014, o Estado-Maior do Exército (EME) formulou 

o documento base para a Transformação da Doutrina Militar Terrestre do Exército 

Brasileiro, elaborou a concepção de transformação da Força 2013-2022 aprovada 

pelo Comandante do Exército e publicou o Catálogo de Capacidades da F Ter 

fomentando o avanço no processo transformacional. (BRASIL, 2013b) 

A partir de então, deu-se início à produção de manuais doutrinários sob 

coordenação do Comando de Operações Terrestres (COTER), por meio do Centro 
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de Doutrina do Exército (C Dout Ex) com a elaboração de diversos documentos 

concebidos de 2014 a 2019. 

Em conseqüência disso, esta Seção buscou realizar uma análise dos 

seguintes documentos: Catálogo de Capacidades do Exército, do Manual de 

Fundamentos Doutrina Militar Terrestre, dos Manuais de Campanha Operações, 

Lista de Tarefas Funcionais, A Engenharia nas Operações, O Apoio de Engenharia 

no Escalão Brigada, Infantaria nas Operações, Brigadas de Infantaria, Batalhão de 

Infantaria de Selva, Companhia de Fuzileiros de Selva e Instruções Provisórias de 

Operações na Selva. Esse estudo possibilitou que fossem traçadas as atividades e 

tarefas de Engenharia considerando-se o ambiente operacional da Amazônia. 

Na revisão da literatura supramencionada, a pesquisa destaca o Manual de 

Campanha de Engenharia nas Operações (EB70-MC-10.237) que trouxe novos 

conceitos ao emprego da engenharia frente às necessidades de transformação do 

EB. 

Infelizmente, percebeu-se que apesar do EB70-MC-10.237 ir ao encontro 

dos ensinamentos doutrinários colhidos, o Manual de Campanha O Apoio de 

Engenharia no Escalão Brigada, datado do ano 2000, não foi atualizado e passou a 

ficar incoerente e não condizente com as capacidades operativas requeridas pelo 

EB, em especial o capítulo que relata sobre a Cia E Cmb Sl.  

Dessa forma, para adequar a organização básica das Cia E Cmb Sl 

orgânicas das Brigadas de Infantaria de Selva ao Manual EB70-MC10.237, o estudo 

foi complementado com pesquisas de dissertações e monografias da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficias (EsAO) e da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército (ECEME), revista do Centro de Estudo Estratégico do Exército, banco de 

dados do Ministério da Defesa e Boletins do Exército.   

Considerou-se, ainda, a busca de documentos do COTER, Diretoria de 

Material de Engenharia e do 2º Gpt E, bem como de dados referentes aos Batalhões 

de Engenharia de Selva do Exército Colombiano por meio do Manual de Empleo Del 

Batallón de ingenieros em Operaciones.  

Por possuir aproximadamente 42% de território coberto pela Floresta 

Amazônica – porcentagem muito similar ao Brasil – e pela vivência até os dias de 
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hoje da luta contra as Forças Revolucionárias da Colômbia (FARC), esta seção 

entendeu a importância de mencionar a Colômbia. 

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura se limitou a 

operações de guerra convencional. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados à 

doutrina militar terrestre do Exército Brasileiro e de outros países, à estratégia 

nacional de defesa atual e futura e programas de modernização militar; 

- Estudos, artigos de revistas militares que retratam a realidade atual da 

defesa nacional com reflexos na atualização doutriária no Exército Brasileiro; e 

- Estudos qualitativos sobre emprego da Cia E Cmb Sl. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego de Batalhões de Engenharia de 

Construção e Combate cuja atuação é fora do ambiente amazônico; e 

- Estudos cujo foco central seja relacionado à doutrina de combate de 

resistência. 

Foram utilizadas as seguintes palavras-chave na pesquisa: Engenharia. 

Brigada de Infantaria de Selva. Companhia de Engenharia de Combate. Apoio de 

engenharia na selva. Estrutura organizacional. Batalhão de Engenharia de Selva do 

Exército Colombiano. Estrutura organizacional. Doutrina Militar Terrestre. 

Transformação. Engenharia na selva, estrutura organizacional, quadro de cargos. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência da revisão da literatura a respeito do assunto, a pesquisa 

coletou dados pelos seguintes instrumentos: coleta documental, entrevista 

exploratória e questionário. 

2.2.1 Pesquisa documental 

Foi realizada uma coleta de dados documental com o objetivo de confirmar a 

hipótese do problema desta Seção sem almejar criar nova doutrina e sim adequar ao 

que já existe. A ideia desse estudo foi compilar e resumir as informações adquiridas 

para servir de alicerce desta Seção. 
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2.2.2 Entrevistas 

Esta Seção convidou 5 personalidades oriundos da Arma de Engenharia 

com grande experiência no Brasil e no exterior para participarem de entrevistas a 

respeito do apoio de Engenharia no Escalão Brigada. Deste seleto grupo, 

participaram Ex-Comandantes de OM Eng na Amazônia, o atual Cmt 6ª Cia E Cmb 

Sl e o atual Cmt Cia C/2º Gpt E. 

Com o propósito de incrementar o conhecimento teórico e identificar 

experiências práticas atuais, as entrevistas foram realizadas com os seguintes 

especialistas: 

Nome Jutificativa 

Robert Maciel de Sousa - Cel Eng 
Cursos/Estágios: Operações na Selva 

Categoria B, Básico de Inteligência 

Experiência Profissional: Serviu no Pq 

Regional de Manutenção/12 em Manaus-AM, 

na 4ª Cia de Inteligência em Manaus-AM, 

como oficial do Estado-Maior do 2º 

Grupamento de Engenharia em Manaus-AM 

e Cmt do 6º Batalhão de Engenharia de 

Construção (2016/2017) 

Nilton de Figueiredo Lampert - Cel 

Eng R1 

Cursos/Estágios: Operações na Selva 

Caegoria B – 1991; Operações Aeromóveis 

em Manaus-AM 

Experiência Profissional: Cmt SU no 6º 

BEC (1999/2000); Instrutor do CIGS por 3x 

(1992 a 1994, 2001 a 2003 e 2006 a 2007); 

Of EM do CMA (2008); Cmt do 5º BEC 

(2012/2013); Supervisor do Programa 

Estratégico Amazônia Protegida (2016); Cmt 

do Centro de Instrução de Guerra na Selva – 
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CIGS (2017/2018); participação em 

Operações do CMA, como a Op MURA 

(primeira Op de Resistência com a 

participação de uma fração de Engenharia – 

PELESPE do 6ºBEC); duas Dissertações de 

Mestrado sobre o tema – A Engenharia em 

Apoio ãs Operações de Resistência (EsAO – 

1998) e O Sistema MCP na Doutrina GAMA 

– R (ECEME - 2004/2005); integrante da 

Equipe de Trabalho que criou a 6ª Cia E Cmb 

Sl, Marabá-PA 

Vinícius Carvalho de Figueiredo - 

Maj Eng 

- Cursos/Estágios: Operações na Selva 

Categoria “B”, Expedito de Mergulhador 

Autônomo na Marinha do Brasil, Curso 

Básico de Mergulhadores do Exército na 

Argentina. Curso Básico de Explosivos 

na Colômbia, Curso de Aperfeiçoamento 

de Capitães de Engenharia no Brasil e 

Estados Unidos 

Experiência Profissional: 

- Cmt da Cia C/2º Gpt E, Manaus-AM; 

Bruno Teixeira Lima - Cap Eng 
Cursos/Estágios: Turma da AMAN de 2007, 

Curso de Operações na Selva Categoria B – 

2010, Emprego de Minas/Desminagem – 

2011,  Especial de Mergulhador Autônomo – 

2015, Aperfeiçoamento de Oficiais de 

Engenharia da EsAO – 2017 no Brasil e em 

2019 nos EUA. 

Experiência Profissional: 

Oficial subalterno nos Destacamentos 
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Pacaraima e Cabo Barbosa do 6º BEC (Boa 

Vista-RR) – 2008 a 2010, Cmt PelCnst 

Horizontal da BRAENGCOY/17 – 2012 a 

2013,Cmt do Destacamento Sena Madureira 

do 7º BEC (Rio Branco-AC) – 2018, Cmt da 

6ª Cia E Cmb Sl – 2020 a 2021 

QUADRO 1 – Quadro de especialistas entrevistados 
Fonte: Autor 

2.2.3 Questionários 

O tamanho do universo foi estimado a partir do efetivo de militares de 

carreira que serviram em OM da Amazônia. O estudo foi limitado aos que realizaram 

Cursos ou Estágios no Ambiente Operacional Amazônico por acreditar que essa 

delimitação específica criasse um perfil atualizado e direcionado aos militares que 

efetivamente participaram de missões reais na Amazônia. 

A amostra também foi restrita a militares que serviram nos últimos 5 anos no 

CMA ou CMN. Este pressuposto permitiu uma atualização recente das possíveis 

tarefas de engenharia em proveito das Bda Inf Sl durante as operações militares.  

Dessa forma, utilizando-se dados obtidos, a população a ser analisada foi 

estimada em 500 militares. A fim de alcançar uma maior confiabilidade, procurou-se 

utilizar como parâmetros o nível de confiança igual a 90% e erro amostral de 10%. 

Nesse sentido, a amostra foi quantificada em 110 como ideal (nideal). 

O Nr de indivíduos acima foi obtido considerando 150% da amostra ideal 

prevista (nideal=110), utilizando-se como N o valor de 275 militares. 

A amostra foi selecionada em diversas OM, de forma a não haver 

interferência de respostas. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu 

de forma indireta para 300 militares que atendiam os requisitos. Entretanto, devido a 

muitos fatores, somente 92 respostas foram obtidas (83,63% de nideal e 33,45% dos 

questionários enviados), não havendo necessidade de invalidar qualquer resposta 

por preenchimento inadequado. 

A partir do nideal (110), temos que o tamanho amostral obtido (n=92) foi 

inferior ao imaginado para o tamanho populacional dos potenciais integrantes da 

amostra, porém não o inviabiliza ou desacredita a pesquisa devido ao grau de 
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especialização da amostra. 

Foi realizado um pré–teste com 5 capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos da população 

da amostragem proposta no estudo para identificar possíveis falhas nos meios de 

busca de dados. Ao fim do pré-teste, não foram verificados erros que fossem 

relevantes para alterar o questionário. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 PRINCIPAIS ASPECTOS FISIOGRÁFICOS DA AMAZÔNIA 

Para iniciar o presente tópico, destaco as palavras do Coronel de 

Engenharia Nilton de Figueiredo Lampert em entrevista ao autor afirmando que as 

características fisiográficas da Amazônia são fatores que condicionam as operações 

de uma forma diferente daquela em outras regiões do país e que o profundo 

conhecimento das condicionantes das operações na selva é imprescindível para se 

obter o sucesso, em qualquer hipótese de conflito na Região. 

De acordo com as Instruções Provisórias IP 72-1 - Operações na Selva – do 

Exército Brasileiro, de todos os aspectos fisiográficos da Região, destacam-se a 

vegetação e a hidrografia. A primeira por possuir uma floresta equatorial dominante 

e a segunda por ser o modal de transporte predominante na Amazônia, conforme 

pode ser visto nas figuras 1 e 2 a seguir.  
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FIGURA 1 – Cobertura vegetal da Amazônia Legal 
Fonte: https://imazon.org.br/pressao-humana-na-floresta-amazonica-brasileira/ 
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FIGURA 2 – Região Hidrográfica Amazônica com seus principais rios e afluentes 
Fonte: Relatório Técnico BACIA AMAZÔNICA da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

Pode-se dividir a vegetação em dois tipos principais: a floresta de Terra 

Firme e a floresta de Terras Inundáveis. A floresta de Terra Firme ocupa áreas que 

se acham fora do alcance das águas das cheias e a floresta de Terras Inundáveis 

desenvolve-se nas margens dos principais rios da planície amazônica, sendo 

chamada de mata de várzea e de igapó (BRASIL, 1997).  

A Amazônia apresenta ainda outras formações vegetais como florestas de 

transição, com vegetação de altitude e savanas, cerrados e campos, cocais e 

manguezais (BRASIL, 1997). 

A hidrografia, por sua vez, possui a Bacia hidrográfica do Amazonas, 

considerada a maior Bacia do mundo. Em aproveitamento à sua extensão, constitui-

se no principal modal de transporte. Exemplo disso é a Hidrovia do Amazonas que 

em 2018 transportou 65% de todo o escoamento de cargas da Região Norte 

(https://www.dnit.gov.br/modais-2/aquaviario/hidrovia-do-amazonas). 
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Esses dois aspectos fisiográficos descritos influenciam diretamente às 

operações militares. Segundo o Manual A Infantaria nas Operações, EB70-MC-

10.228, edição 2018, a vegetação amazônica aliada à escassez de estradas 

dificultam a observação, os reconhecimentos, a coordenação e o controle, limita os 

campos de tiro para as armas de tiro tenso, a manobra, o apoio de fogo e o apoio 

logístico, impondo a necessidade de descentralização das ações e emprego de 

pequenas frações. 

Para fazer frente a essas adversidades do terreno amazônico, tanto os 

Manuais de Infantaria quanto o Manual A Engenharia nas Operações reforçam a 

ideia de descentralização das ações. O último, em especial, diz que a Engenharia 

deve estruturar seu apoio de forma modular, capaz de atuar de forma independente 

e de ser constituído conforme as servidões impostas pela operação militar, 

admitindo-se inclusive o fracionamento do GE. 

Quanto maior a descentralização, maior a necessidade de capacitação e 

especialização dos engenheiros, exigindo que eles tenham um conjunto de 

competências em diversas áreas para executar suas missões. Essa realidade é 

acrescida pelo fato do Brasil adotar um apoio de Eng valor Cia – ou seja, um efetivo 

bem racionalizado-, ao passo que o Exército dos EUA e da Colômbia, por exemplo, 

empregam um Batalhão de engenheiros em apoio às Brigadas. 

Assim, para apoiar as missões das Bda Inf Sl de forma eficiente e eficaz, a 

Engenharia deve possuir algumas capacidades operativas previstas e realizar 

atividades e tarefas específicas dentro das funções de combate de Movimento e 

Manobra, Logística, Inteligência, Comando e Controle, Proteção e Fogos. 

Para tanto, o Manual Engenharia nas Operações e o Manual EB70-MC-

10.341 - Lista de Tarefas funcionais- elencam quais seriam essas ditas ações. Estes, 

por sua vez, devem servir de base para complementar e atualizar possíveis 

distorções do manual C5-10, sendo as ferramentas mais importantes para esse fim. 

3.2 ATIVIDADES E TAREFAS DE UMA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE 

COMBATE DE SELVA 

Nessa linha de pensamento, levando em consideração a doutrina vigente, as 

pesquisas científicas da EsAO e da ECEME, a organização básica da 6ª Cia E Cmb 
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Sl, os estudos de órgãos do EB e as características fisiográficas da Amazônia, foram 

levantadas as seguintes atividades e tarefas, constantes do Manual EB70-MC-

10.341 - Lista de Tarefas funcionais, possíveis para uma Cia E Cmb Sl orgânica de 

uma Bda Inf Sl: 

FUNÇÃO DE COMBATE COMANDO E CONTROLE 

ATIVIDADES 

1- Conduzir o processo de planejamento e a condução das operações 

2- Operar Posto de Comando 

3- Realizar a gestão do conhecimento e da informação 

4- Participar da integração de esforços entre civis e militares 

TAREFAS DA ATIVIDADE 1 

Realizar o exame de situação 

Elaborar planos e ordens 

Preparar, controlar e avaliar a operação planejada 

TAREFAS DA ATIVIDADE 2 
Estruturar o PC 

Localizar o PC 

TAREFAS DA ATIVIDADE 3 

Colaborar com a consciência situacional por meio 
da gestão do conhecimento (Ex: gerenciamento de 
informações sobre os reconhecimentos de 
engenharia) 

Conduzir operações de rede 

TAREFAS DA ATIVIDADE 4 Identificar as possibilidades e realizar o 
aproveitamento dos recursos locais 

QUADRO 2 – Quadro de Atividades e Tarefas da Função de Combate Comado e Controle 
Fonte: Autor 

 FUNÇÃO DE COMBATE MOVIMENTO E MANOBRA 

ATIVIDADES 

1- Prontidão operativa 

2- Concentração estratégica 

3- Desdobramento 

4- Apoio à Manobra Tática 

5- Apoio à mobilidade e contramobildade 

6- Reversão 

TAREFAS DA ATIVIDADE 1 Realizar o apronto operacional 
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TAREFAS DA ATIVIDADE 2 

Realizar as medidas preparatórias necessárias para 

o deslocamento estratégico 

Reconhecer a área de concentração estratégica 

TAREFAS DA ATIVIDADE 3 

Realizar o reconhecimento prévio das áreas de 
destino 

Realizar o deslocamento tático até a Z Reu. 

Integrar meios/unidades. 

TAREFAS DA ATIVIDADE 4 

Apoiar a Marcha para o Combate da Bda Inf Sl e de 
seus Elementos de Combate 

Apoiar  o Reconhecimento em Força executada pela 
Bda Inf Sl e de seus Elementos de Combate 

Apoiar o Ataque, aproveitamento do êxito e 
perseguição executada pela Bda Inf Sl e de seus 
Elementos de Combate 

TAREFAS DA ATIVIDADE 5 

Transpor barreiras, obstáculos e áreas minadas: 
realizar trabalhos de abertura de trilhas e brechas 
em barreira e obstáculos, limpeza de áreas 
minadas, de artefatos explosivos improvisados ou 
explosivos não detonados 

Transpor cursos de água: transpor os rios 
obstáculos, utilizando os meios de transposição 

Conservar e reparar pistas e estradas: realizar 
trabalhos de conservação e reparação de pistas e 
estradas, priorizando a rede mínima necessária para 
o movimento e a manobra 

Destruir posições organizadas: realizar trabalhos de 
destruição de fortificações inimigas, que se 
constituírem obstáculos à progressão. 

Lançar barreiras, obstáculos e áreas minadas: 
realizar trabalhos de lançamento de barreiras, 
obstáculos e áreas minadas, a fim de deter, retardar 
ou canalizar o movimento das forças inimigas. 

Realizar trabalhos de fortificação de campanha, a 
fim de preparar ou aumentar a posição defensiva da 
tropa.. 

TAREFAS DA ATIVIDADE 6 

Conduzir as ações preliminares 

iniciar o deslocamento para a Zona de Reunião 
Inicial, caracterizando o início da reversão 

Iniciar o deslocamento para a área de concentração 
estratégica 
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Realizar o deslocamento de retorno 

Retornar às estruturas originais 

QUADRO 3 – Quadro de Atividades e Tarefas da Função de Combate Movimento e Manobra 
Fonte: Autor 

FUNÇÃO DE COMBATE COM INTELIGÊNCIA 

ATIVIDADES 

1- Produzir continuado conhecimento em apoio ao planejamento da força: 

2- Apoio à obtenção da superioridade de informações 

TAREFAS DA ATIVIDADE 1 

Obter dados e informações que alimentem o 

processo de integração terreno - condições 

meteorológicas - inimigo - considerações civis 

(PITCIC) 

TAREFAS DA ATIVIDADE 2 

consiste em proporcionar a obtenção da consciência 

situacional mediante análise e julgamento dos 

conhecimentos e informações relevantes 

QUADRO 4 – Quadro de Atividades e Tarefas da Função de Combate Inteligência 
Fonte: Autor 

FUNÇÃO DE COMBATE COM LOGÍSTICA 

ATIVIDADES 

1- Proporcionar apoio de manutenção 

2- Prover o apoio de suprimento 

3- Prover serviços de apoio ao pessoal 

TAREFAS DA ATIVIDADE 1 

Realizar a manutenção preventiva 

Realizar a manutenção corretiva do material de 

Engenharia (Classe VI) 

TAREFAS DA ATIVIDADE 2 Receber, armazenar e distribuir suprimentos 

TAREFAS DA ATIVIDADE 3 
Gerenciar efetivos prontos 

Preparar o pessoal 

QUADRO 5 – Quadro de Atividades e Tarefas da Função de Combate Logística 
Fonte: Autor 
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FUNÇÃO DE COMBATE PROTEÇÃO 

ATIVIDADES 

1- Adotar medidas de contrainteligência 

2- Realizar a Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN) 

3- Realizar medidas de guerra eletrônica 

4- Realizar medidas de proteção cibernética 

5- Proporcionar apoio na desativação ou destruição de artefatos explosivos e de 

munições falhadas 

6- Realizar trabalhos de organização do terreno 

7- Empregar técnicas de segurança 

TAREFAS DA ATIVIDADE 1 Planejar e adotar medidas de segurança orgânica. 

TAREFAS DA ATIVIDADE 2 Realizar a proteção individual QBRN 

TAREFAS DA ATIVIDADE 3 Executar medidas de proteção eletrônica 

TAREFAS DA ATIVIDADE 4 

Adotar medidas de segurança de sistemas 
operacionais e serviços de rede em uso 

Estabelecer canais seguros de comunicação 

TAREFAS DA ATIVIDADE 5 

Prover apoio de remoção e destruição de engenhos 
falhados 

Prover apoio de desativação e destruição de 
artefatos explosivos improvisados 

TAREFAS DA ATIVIDADE 6 
Executar trabalhos de fortificação de campanha 

Executar trabalhos de camuflagem 

TAREFAS DA ATIVIDADE 7 
Conduzir o gerenciamento de risco 

Desenvolver e conduzir um plano de segurança da 
unidade 

QUADRO 6 – Quadro de Atividades e Tarefas da Função de Combate Proteção 
Fonte: Autor 

Os Quadros de atividades e tarefas das funções de combate Comando e 

Controle, Movimento e Manobra, Inteligência, Logística e Proteção acima 

explicitados não formam uma Lista exaustiva de atribuições necessárias ao 
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desempenho da missão das Cia E Cmb Sl, mas sim uma ideia geral de capacidades 

mínimas. 

Dessa forma, a partir das informações obtidas, o levantamento dessas 

capacidades mínimas subsidiará uma possível mudança na organização básica de 

uma Cia E Cmb Sl objeto de estudo desta Seção. 

3.3 ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE 

DE SELVA PREVISTA NO MANUAL C5-10 

Por meio das informações colhidas anteriormente, percebemos que grande 

parte das atividades e tarefas que a Cia E Cmb Sl deve ser capaz de realizar, já 

estão consagradas no Manual C5-10. Entretanto, a organização básica da 

Companhia de Selva dificulta a execução das missões, uma vez que ainda é 

bastante rígida. 

Para explicar o que foi dito acima, temos que entender como atualmente a 

Cia E Cmb Sl se organiza, como é empregada e como realiza seus trabalhos. 

Segundo o manual supramencionado, o elemento básico de emprego da Cia é o Pel 

E Cmb Sl, o elemento básico de trabalho é o GE e a Cia se organiza da seguinte 

forma: 

 

FIGURA 3 - Organograma da Cia E Cmb Sl 
Fonte: Manual de Campanha O Apoio de Engenharia no Escalão Brigada (C5-10) 
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a) 01(uma) Seção de Comando: composta por 01(um) Grupo de Comando, 

01(um) Grupo de Comunicações, 01(um) Grupo de Saúde, 01(um) Grupo de 

Suprimento e 01(um) Grupo de Manutenção; 

b) 01(um) Pelotão de Engenharia de Apoio de Selva (Pel E Ap Sl):  

composto por 01(um) Grupo de Equipamento de Engenharia, 01(um) Grupo de 

Caminhão Basculante, 01(um) Grupo de Engenharia de Construção, 01(um) Grupo 

de Apoio (subdivido em 01(uma)  Turma de Mergulho, 01(uma)  Turma de Minas, 

01(uma)  Turma de Armadilhas); 

c) 01(um) Pelotão de Embarcações e Equipagens de Selva (Pel Embc Eq 

Sl): composto por 01(um) Grupo de Comando, 01(um) Grupo de Passadeira, 01(um) 

Grupo de Portada (subdividido em 02 (duas)  Turmas de portada), 01(um) Grupo de 

Embarcações (subdividido em 02 (duas)  Turmas de embarcações e 01(uma)  Turma 

de manutenção de embarcações); e 

d) 03 (três) Pelotões de Engenharia de Combate de Selva (Pel E Cmb Sl): 

cada um composto por 01(um) Grupo de Comando e 03 (três) Grupos de 

Engenharia (GE). 

Apesar de ser o Pel E Cmb Sl, ser o elemento de emprego da Cia, ela 

poderá lançar mão de outros elementos valor pelotão com capacidade de realizar 

tarefas específicas. Como exemplo, podemos citar o Pel E Ap, que por possuir 

Grupo de Engenharia de Construção e Grupo de Equipamento de Engenharia, está 

apto a realizar a manutenção da rede mínima de estradas. 

Observando a dotação dos principais materiais previstos para cada pelotão 

da companhia, podemos verificar que os Pel E Cmb Sl são limitados para trabalho. 

Eles somente executam trabalhos com o efetivo mínimo de 01(um) GE (10 homens) 

e com o apoio dos pelotões, independentemente se um trabalho puder ser 

executado por 3 ou 5 militares. 

Prosseguindo com o estudo da composição da Cia E Cmb Sl, verificamos 

que os Pel E Ap Sl e Pel Embc Eq Sl possuem estrutura mais especializada formada 

por Turmas, equipes de trabalho menores que o Grupo. No entanto, não podemos 

ter a falsa impressão que tal situação confere à Cia flexibilidade, uma vez que suas 

peças de manobra são os Pel Eng Cmb. 
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Segundo a Doutrina Militar Terrestre, a flexibilidade é a Característica de 

uma força que dispõe de estruturas com mínima rigidez para possibilitar sua 

adequação às especificidades de cada situação de emprego. Ela faculta ao 

comandante um número maior de opções para reorganizar os elementos de 

combate em estruturas temporárias, com o adequado suporte logístico, desde a 

fração elementar até a grande unidade.  

Dito isso, é notória a percepção de que a flexibilidade da Cia deixa a desejar, 

pois o manual C5-10 não contempla o Planejamento Baseado em Capacidades. E, 

portanto, essa estrutura rígida de execução de trabalhos com no mínimo um GE 

compromete acentuadamente as operações militares de hoje e se mostra 

inadequada à doutrina vigente, sendo essencial a proposição de uma nova estrutura 

organizacional. 

3.4 CARACTERÍSTICAS E ORGANIZAÇÃO DA ENGENHARIA DO EXÉRCITO 

COLOMBIANO 

Após estudar o Manual de Empleo Del Batallón de ingenieros em 

Operaciones, ano de 2008, percebeu-se diversas semelhanças e algumas 

diferenças entre os exércitos brasileiro e colombiano. Como exemplo de 

semelhança, podemos citar as atividades de análise do terreno, mobilidade, 

contramobilidade, proteção e trabalhos gerais de engenharia desenvolvidos pelos 

dois países. E, como principal diferença, a organização básica da engenharia, 

conforme veremos a seguir: 
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FIGURA 4 – Batalhão de Engenheiros de Combate 
Fonte: Manual de Empleo Del Batallón de ingenieros em Operaciones, ano de 2008 

O Batalhão de Engenheiros do Exército Colombiano (BATING) apoia 

01(uma) Brigada, tem a Cia como fração mínima de emprego e conforme a missão 

pode designar homens e equipes especiais de um pelotão para a execução. 

Essa Unidade de Engenharia é composta por 01(um) Comando - equivalente 

ao Estado-Maior-, 04 (quatro) Cia de Engenheiros de Combate, 01(uma) Cia ASPC -  

equivalente a uma Cia E Ap -, 01(uma) Cia de Explosivos e demolições e 01(uma) 

Cia de Instrução e substituições que realiza treinamento e substituições necessárias 

às Cia de Engenheiros de Combate e Cia ASPC. 
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As Cia de Engenheiros de Combate se subdividem em 03(três) Pelotões de 

Combate, 01(um) Pelotão de Apoio e 01(uma) Seção de Comando. As demais Cia 

se subdividem em Pelotões e equipes de emprego específico. 

Do exposto, é possível concluir que o BATING possui um efetivo bem maior 

que as Cia E Cmb Sl do Brasil, que eles trabalham com equipes especializadas de 

apoio e que podem empregar seu efetivo de forma modular de acordo com as 

missões recebidas. 

Portanto, a forma como a Engenharia do Exército Colombiano se organiza 

só confirma a real necessidade de proposição de uma nova estrutura organizacional 

da Cia E Cmb Sl, uma vez que o Brasil ocupa uma posição de destaque na América 

Latina e perante o mundo quanto à proteção da Amazônia. 

3.4 RESULTADOS OBTIDOS EM ENTREVISTAS E QUESTIONÁRIOS SOBRE O 

APOIO DE ENGENHARIA ÀS BDA INF SL COM MILITARES DE NOTÓRIO SABER 

E VIVÊNCIA OPERACIONAL NA AMAZÔNIA 

Prosseguindo com as discussões acerca da verificação da necessidade de 

adequação da organização básica de uma Cia E Cmb Sl orgânica de uma Bda Inf Sl, 

foram realizadas as entrevistas que tinham por objetivos: 

a) verificar se a dosagem de 01(uma) Cia E Cmb Sl era suficiente para o 

apoio de engenharia às Bda Inf Sl; 

b) verificar se as dosagens da fração básica de emprego da engenharia (01 

Pel E Cmb) e a fração básica de trabalho (01 GE) podem  ser modificadas para que 

sejam mais flexíveis e modulares de acordo com as exigências das Operações 

Militares, do ambiente operacional e da máxima eficiência necessária 

c) verificar se o emprego de equipes de trabalho (Tu Eng) com efetivo e 

material modulares, especialmente com efetivo menor que um GE, de acordo com 

cada missão, seria a melhor situação para as tarefas exigidas na Amazônia  

d) verificar se a subdivisão dos GE em duas Tu Eng proporcionaria maior 

flexibilidade e modularidade em determinadas missões na Amazônia. 

Dentro do que foi pedido, como resposta à primeira indagação, todos os 

entrevistados foram unânimes em afirmar que a dosagem está correta. Destaco, 

ainda, as palavras do Coronel Nilton de Figueredo Lampert em entrevista dirigida 



24 
 

pelo autor em 2020 disse que mesmo que as necessidades sejam sempre maiores 

que as disponibilidades, as Cia E Cmb Sl devem ter estruturas racionalizadas, leves, 

flexíveis e distintas uma das outras para cada Bda Inf Sl. 

Segundo o entrevistado, ainda, as características fisiográficas do terreno são 

peculiares a cada Área de Responsabilidade das Bda existentes e isso as torna 

obrigatoriamente diferentes. Por exemplo, uma Cia E Cmb Sl da 16ª Bda Inf Sl 

localizada em Tefé-AM, deve ter a maioria de seus meios de locomoção voltados 

para a água. Já uma Cia E Cmb Sl da 1ª Bda Inf Sl, localizada em Boa Vista-RR, 

deve possuir seus meios motorizados ou mecanizados. 

Portanto, do que foi exposto, a não ser que se tenha uma ação militar na 

amazônia brasileira que indique a real necessidade de aumento do efetivo de uma 

Cia de engenharia em apoio às Bda, a manutenção desse axioma deve ser mantido 

e a criação de novas Cia E Cmb Sl em regiões distintas deve levar em consideração, 

principalmente, o relevo, vegetação e modais de transporte existentes.  

Quanto às demais perguntas, todos os entrevistados foram unânimes em 

dizer da necessidade de flexibilidade no apoio proporcionado pelas frações de 

engenharia. No entanto, houve uma divergência de opinião trazida pelo o atual Cmt 

da 6ª Cia E Cmb Sl da 23ª Bda Inf Sl, biênio 2020-2021. 

Segundo o entrevistado, a subdivisão dos GE em duas Tu Eng não é 

positiva, caso a intenção seja empregá-las de forma independente e comandadas 

por Cabos. Para ele, por não ter Sargentos suficientes para liderar essas pequenas 

frações, os Cabos teriam que assumir essa responsabilidade e os mesmos não 

teriam a capacidade necessária. 

No entanto, o Cmt da 6ª Cia E Cmb Sl, falou que se o Exército Brasileiro 

colocar Sargentos para liderar tais Tu Eng, não estaria fazendo inexistente no 

mundo, uma vez que os EUA trabalha dessa forma com seus Squad Leaders e 

Team Leaders – que seriam os Cmt GE e Tu Eng do GE-. 

Conforme o entendimento do Capitão Bruno Teixeira Lima, podemos inferir 

que o seu posicionamento sobre a subdivisão do GE em 02(duas) Tu Eng 

desrespeito à preocupação com a necessidade de capacitação intelectual dos 

Cabos.  



25 
 

Segundo o entrevistado, as grandes necessidades de especialização das 

tarefas não condizem com a formação exigida aos Cabos atualmente. Portanto, 

levando em consideração a experiência prática do entrevistado, é possível que seja 

atingida as capacitações necessárias com uma mudança no Programa-Padrão de 

Instrução dos Cabos e Soldados de engenharia na selva para permitir que Tu Eng 

possam ser criadas.  

De posse das informações fornecidas pela coleta de dados documentais, foi 

realizado um questionário em que foi perguntado quais das principais tarefas de 

engenharia – Reconhecimento, Estradas, Pontes, Organização do Terreno, 

Instalações e Assistência técnica – mais contribuíram ou contribuiriam para o 

cumprimento das Missões das Brigadas na Amazônia e como resultado, obtive-se os 

seguintes dados: 

Tarefas executadas em proveito da Bda Inf Sl e de seus Elementos de Combate e 

Apoio ao Combate que mais contribuíram para as atividades militares na Amazônia 

 

GRÁFICO 1: Identificação das tarefas de engenharia com equipes flexíveis de acordo com a missão 
eu mais contribuíram para as atividades militares na amazônia. 

Fonte: Autor 

Do exposto, percebemos que 72,7% dos que responderam às perguntas, 

apontaram que os trabalhos atinentes às estradas são  mais comuns e necessários 

ao apoio de engenharia, seguido por trabalhos de pontes com 56,4% da população 

estudada e por trabalhos de instalações com 45,5% do efetivo considerado. 

Diante dos números, percebeu-se que todas as tarefas de engenharia 

previstas em manual são executadas em ambiente amazônico, porém existe uma 
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variação considerável entre as demandas de trabalho em cada tarefa. Em 

conseqüência, pela disparidade encontrada entre as necessidades das 

supramencionadas tarefas, o dimensionamento de equipes em cada trabalho deve 

ser flexível e especializado. 

Como conseqüência de tudo que foi apresentado, é natural e necessário que 

se haja uma adequação da estrutura organizacional da Cia E Cmb Sl. Portanto, a 

mudança que esse trabalho propõe está relacionada com a organização básica da 

Cia E Cmb Sl orgânica de uma Bda Inf Sl. Nesse ínterim, o presente estudo 

apresenta a seguinte proposta: 

a) 01(uma) Seção de Comando: composta por 01(um) Grupo de Comando, , 

01(um) Grupo de Saúde, 01(um) Grupo de Suprimento e 01(um) Grupo de 

Manutenção; 

b) 01 (um) Pelotão de Engenharia de Apoio de Selva (Pel E Ap Sl):  

composto por 01(um) Grupo de Equipamento de Engenharia, 01(um) Grupo de 

Comunicações composto por 01 Turma Rádio e 01 Turma de Centro de 

Comunicações, 01 (um) Grupo de Transporte rodoviário composto por motoristas e 

seu Comandante, 01(um) Grupo de Apoio (subdivido em 01(uma)  Turma de 

Mergulho, 01(uma)  Turma de Minas e artefatos explosivos, 01(uma)  Turma de 

Armadilhas); 

c) 01(um) Pelotão de Embarcações e Equipagens de Selva (Pel Embc Eq 

Sl): composto por 01(um) Grupo de Comando, 01(um) Grupo de Passadeira, 01(um) 

Grupo de Portada (subdividido em 02 (duas) Turmas de portada), 01(um) Grupo de 

Embarcações (subdividido em 02 (duas) Turmas de embarcações e 01(uma)  Turma 

de manutenção de embarcações); e 

d) 03 (três) Pelotões de Engenharia de Combate de Selva (Pel E Cmb Sl): 

cada um composto por 01(um) Grupo de Comando, 03 (três) Grupos de Engenharia 

composto por 02 Tu Eng lideradas por Cabos devidamente capacitados. 

A subdivisão dos GE se faz necessária devido à descentralização das ações 

militares na Amazônia, onde o emprego das Cia Inf Sl é amplamente difundido e o 

Comando e Controle fica extremamente dificultado.   
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e) 01 (um) Pelotão de Engenharia de Equipamento e Construção de Selva 

(Pel E Eqp Cnst Sl) composto por 01(um) Grupo de Comando, 01(um) Grupo de 

Caminhão Basculante, 01(um) Grupo de Engenharia de Construção, 01 (um) Grupo 

de Equipamento de Construção (GEC) e 01 (um) Grupo de manutenção composto 

por 01 (uma) Turma de Manutenção de Equipamento de Engenharia e 01 (uma) 

Turma de Manutenção Leve que seja modular e capaz de atender as necessidades 

dos Pel E Cmb Sl em apoio às Bda Inf Sl.  

A Criação desse pelotão se faz necessária dado o emprego muito 

descentralizado dos Elm Cmb Bda Inf Sl necessitando de um grande gerenciamento, 

das grandes Áreas de Responsabilidade, das grandes distâncias relativas aos 

Batalhões de Engenharia de Construção, da precariedade das vias rodoviárias que 

precisam de constante manutenção e reparo devido ao regime das chuvas.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A estrutura organizacional rígida das OM de engenharia, diante do complexo 

cenário de conflitos e das exigências do combate moderno, está tornando-as 

incapazes de cumprir sua missão como Arma de apoio ao combate e, com isso, 

levando a cabo a possibilidade de sucesso tático das Armas-Base dada a tamanha 

importância de suas tarefas. 

Por tudo que foi dito, chega-se a conclusão da real necessidade de 

readequação da estrutura organizacional básica da Cia E Cmb Sl com a finalidade 

de conferir maior flexibilidade e modularidade ao apoio às Bda Inf Sl dimensionando 

o efetivo básico de trabalho de uma OM Eng conforme a peculiaridade de cada 

missão e disponibilidade de pessoal e material. 
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ANEXO A 

SOLUÇÃO PRÁTICA 

Modificação do texto da alínea d. do item 6-8, do Manual O Apoio de 

Engenharia no Escalão Brigada para maior flexibilidade dos apoios. 

Antes: 

[...] 6-8. ORGANIZAÇÃO PARA AS OPERAÇÕES 

a. A Cia E Cmb Sl atuará, normalmente, sobre forma de apoio ao conjunto 

para a Bda. 

b. Devido a alta descentralização das operações, os Pel E Cmb Sl em 

apoio aos BIS, serão normalmente empregados sob a forma de reforço. 

c. O apoio do escalão superior será sob a forma de reforço ou de apoio 

suplementar específico, não sendo adequado na selva o estabelecimento de um 

limite avançado dos trabalhos (LAT). 

d. Nas operações Rst, pelo seu alto grau de descentralização emprego na A Cmb de 

uma Cia Fzo Sl por vez, pela necessidade de sigilo e segurança nas ações e, por 

muitas vezes, pelo caráter altamente técnico e peculiar da atividade, o Ap Eng 

poderá ser realizado por efetivos bastante reduzidos, podendo limitar-se a pequenas 

equipes ou homens.  [...] 

Depois: 

[...] 6-8. ORGANIZAÇÃO PARA AS OPERAÇÕES 

a. A Cia E Cmb Sl atuará, normalmente, sobre forma de apoio ao conjunto 

para a Bda. 

b. Devido a alta descentralização das operações, os Pel E Cmb Sl em 

apoio aos BIS, serão normalmente empregados sob a forma de reforço. 

c. O apoio do escalão superior será sob a forma de reforço ou de apoio 

suplementar específico, não sendo adequado na selva o estabelecimento de um 

limite avançado dos trabalhos (LAT). 

d. Nas operações Ofensivas, Defensivas , de Cooperação e Coordenação com 

Agências e Rst, seja em situação de guerra ou não guerra, devido à necessidade de 
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alto grau de descentralização nas ações militares, de sigilo e segurança nas ações 

e, por muitas vezes, pelo caráter altamente técnico e peculiar da atividade, o Ap Eng 

poderá ser realizado por efetivos bastante reduzidos, podendo limitar-se a pequenas 

equipes ou homens.  [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

ANEXO B 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS 

O presente instrumento é parte integrante do Artigo Científico do Cap Eng DOUGLAS 

TEXEIRA DE ARAÚJO, cujo tema é COMPANHIA DE ENGENHARIA DE 

COMBATE DE SELVA DE UMA BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA: 

PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. 

Pretende-se, por meio da compilação dos dados coletados, apresentar subsídio para um 

direcionamento mais preciso da estrutura ideal de uma Cia E Cmb Sl orgânica de Bda Inf 

Sl compatível com a realidade prática do ambiente operacional amazônico, edição 2018 e 

com as aptidões necessárias aos militares da Arma de Engenharia em apoio às Operações 

Militares na Amazônia dentro do Cenário prospectivo 2015-2039 do Ministério da 

Defesa. 

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, o senhor foi selecionado, 

dentro deum amplo universo, para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos 

a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. A experiência profissional do 

senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, colaborando nosestudos referentes ao 

apoio à Mobilidade, Contramobilidade e Proteção (MCP) na Amazônia. Será muito 

importante, ainda, que o senhor complemente, com suas opiniões a respeito do tema e do 

problema. 

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

dos seguintes contatos: 

Cap Eng Teixeira Araújo – AMAN 2011 

Celular: (81) 99990-1286 (21) 
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E-mail:dougtaraujo@gmail.com 

 

IDENTIFICAÇÃO 

1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais relevantes, Cursos e 

Estágios inerentes à área de estudo. 

- Posto e Nome : Cel Eng R1 Nilton de Figueiredo Lampert 

- Experiências Profissionais relevantes: Cmt SU no 6º BEC (1999/2000); 

Instrutor do CIGS por 3x (1992 a 1994, 2001 a 2003 e 2006 a 2007); Of EM do CMA 

(2008); Cmt do 5º BEC (2012/2013); Supervisor do Programa Estratégico Amazônia 

Protegida (2016); Cmt do Centro de Instrução de Guerra na Selva – CIGS (2017/2018); 

participação em Operações do CMA, como a Op MURA (primeira Op de Resistência com 

a participação de uma fração de Engenharia – PELESPE do 6ºBEC); duas Dissertações de 

Mestrado sobre o tema – A Engenharia em Apoio ãs Operações de Resistência (EsAO – 

1998) e O Sistema MCP na Doutrina GAMA – R (ECEME - 2004/2005); integrante da 

Equipe de Trabalho que criou a 6ª Cia E Cmb Sl, Marabá-PA. 

Cursos/Estágios: COS B 91/3 ( GS 1839); Estg Op Amv no 4º BavEx, Manaus-

AM. 

QUESTIONAMENTOS 

2. Atualmente, o Manual de Campanha O Apoio de Engenharia no Escalão Brigada, 

C5-10, diz que a organização básica de da Engenharia em apoio à Brigada de Selva é 

uma Cia E Cmb Sl, organizada da seguinte forma: 

mailto:dougtaraujo@gmail.com
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O 

Senhor acredita que a Cia E Cmb Sl seja a dosagem de emprego suficiente para o 

apoio de engenharia às Bda Inf Sl? 

Ainda que as necessidades sejam sempre maiores que as disponibilidades, temos 

que ter uma estrutura mais enxuta, leve e flexível para poder apoiar as Operações na 

Selva. 

O QO (QCP e QDMP) dessas Cia E Cmb Sl devem ser distintos e 

adequados às Bda que irão apoiar. Essa afirmação encontra base no resultado 

de pesquisas realizadas e, principalmente, no estudo do ambiente operacional 

amazônico. 

As características fisiográficas são fatores que condicionam as operações 

de uma forma diferente daquela que encontramos em outras regiões do país. O 

profundo conhecimento das condicionantes das operações na selva é 

imprescindível para se obter o sucesso, em qualquer hipótese de conflito na 

Região. 

A diversificação das características fisiográficas do ambiente operacional 

amazônico traz influências marcantes quando da análise dos aspectos militares 

do terreno e, conseqüentemente, influi também no emprego judicioso dos meios 

de engenharia.Por exemplo, uma Cia E Cmb Sl da 16ª Bda Inf Sl localizada em 

Tefé-AM, deverá ter a maioria de seus meios de locomoção voltados para a 

água. Ela deve ter uma estrutura de material e pessoal completamente diferente 
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da Cia E Cmb Sl da 1ª Bda Inf Sl, localizada em Boa Vist-RR, que poderá ter 

seus meios motorizados ou mecanizados. Ou mesmo da recém-criada 6ª Cia E 

Cmb Sl, em Marabá-PA, que conjugará meios terrestres e fluviais. 

3. Atualmente, a fração básica de emprego da engenharia é o pelotão e a fração 

básica de trabalho é o Grupo de Engenharia. O Senhor acredita que as dosagens 

mencionadas da engenharia podem  ser modificadas para que possam ser mais 

flexíveis e modulares de acordo com as exigências das Operações Militares, do 

ambiente operacional e da máxima eficiência necessária?  

Acredito que não só podem, como devem!Talvez seja necessário quebrar 

alguns paradigmas da Engenharia, tais como esses do Pel ser a menor fração de 

emprego e o GE o elemento básico de trabalho. É necessário flexibilizar as 

estruturas para realizar um eficiente apoio à arma base. 

4. De acordo com o item 7.2.11 do Capítulo VII do Manual de Campanha 

Engenharia nas Operações, EB70-MC-10.237, edição 2018, é possível o emprego de 

frações menores que o efetivo de um Grupo de Engenharia (GE). Diante do exposto, 

do avanço tecnológico dos meios de engenharia, da necessidade da máxima eficiência 

de materiais e pessoal e da necessidade do Soldado de Engenharia ter a aptidão de 

realizar diversas tarefas técnicas numa mesma Operação Militar, o Senhor acredita 

que o emprego de equipes de trabalho (Tu Eng) com efetivo e material modulares, 

especialmente com efetivo menor que um GE, de acordo com cada missão, seja a 

melhor situação para as tarefas exigidas na Amazônia? 

Com certeza! E digo mais, acredito que o emprego de especialistas, 

isoladamente ou não, será muito importante nas Operações na Selva. 

Uma idéia a ser estudada poderia ser o de adotar-se uma estrutura 

flexível, semelhante ao que ocorre com a cavalaria mecanizada quando forma 

seus pelotões provisórios, o que facilitaria a passagem da estrutura convencional 

para a estrutura para apoiar as Op Sl. Essa flexibilidade permitiria a formação de 

equipes (turmas ou destacamentos) de especialistas para apoiar as tropas de 

selva. Esse apoio estaria otimizado, pois as equipes seriam menores, mas 

constituídas de elementos altamente capacitados, muitas vezes realizando mais 
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de uma especialidade, ajudando, assim, a resolver o problema do excesso de 

pessoal, logística e sigilo das Op Sl. 

5. O Senhor acredita que a subdivisão dos GE em duas Tu Eng proporcionaria mais 

flexibilidade e modularidade em determinadas missões, como por exemplo as 

seguintes tarefas, não exaustivas: Reconhecimento de Pontes, de Itinerário (trilhas e 

estradas), Reconhecimento Fluvial, Mergulho, Pequenos Reparos em estradas e 

instalações, Assistência Técnica, manutenção de equipamento de engenharia, 

lançamento de concertina simples pré-fabricadas ? 

Sim. Como eu disse no item 4, os trabalhos técnicos de Engenharia 

(REPOIA), podem ser executados por um especialista, uma dupla de 

especialistas ou mesmo um efetivo pequeno que não se enquadre nas atuais 

subdivisões previstas nos nossos manuais. 

O Pel E “provisório” poderia ser constituído de equipes, cada uma 

composta de elementos especialistas em mergulho, explosivos e destruições, 

minas e armadilhas, camuflagem, entre outras. O efetivo de cada equipe seria 

variado e de acordo com as missões que iriam desempenhar.  

Esse assunto é complexo, pois passa por uma reestruturação doutrinária, 

quebra de paradigmas, revisão curricular na Escola de Formação dos Of/Sgt 

Eng, bem como criação de cursos e estágios para a especialização deles e 

também uma atualização/adaptação do PP Instrução para o Sd Eng atuar em 

apoio à Op Sl, apoio logístico, entre outras modificações. 

Continuo à disposição T. Araújo! 

AO BRAÇO, FIRME! AVANTE REMAR! ENGENHARIA! 

A SELVA NOS UNE! 

TUDO PELA AMAZÔNIA!! 

SELVA!!! 
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ANEXO C 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS 

O presente instrumento é parte integrante do Artigo Científico do Cap Eng 

DOUGLAS TEXEIRA DE ARAÚJO, cujo tema é COMPANHIA DE 

ENGENHARIA DE COMBATE DE SELVA DE UMA BRIGADA DE INFANTARIA 

DE SELVA: PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL. 

Pretende-se, por meio da compilação dos dados coletados, apresentar subsídio 

para um direcionamento mais preciso da estrutura ideal de uma Cia E Cmb Sl 

orgânica de Bda Inf Sl compatível com a realidade prática do ambiente 

operacional amazônico, edição 2018 e com as aptidões necessárias aos militares 

da Arma de Engenharia em apoio às Operações Militares na Amazônia dentro do 

Cenário prospectivo 2015-2039 do Ministério da Defesa. 

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, o senhor foi 

selecionado, dentro deum amplo universo, para responder as perguntas deste 

questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente 

possível. A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nosestudos referentes ao apoio à Mobilidade, 

Contramobilidade e Proteção (MCP) na Amazônia. Será muito importante, ainda, 

que o senhor complemente, com suas opiniões a respeito do tema e do 

problema. 

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

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 
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Cap Eng Teixeira Araújo – AMAN 2011 

Celular: (81) 99990-1286 (21) 

E-mail:dougtaraujo@gmail.com 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais 

relevantes, Cursos e Estágios inerentes à área de estudo. 

 

QUESTIONAMENTOS 

 

2. Atualmente, o Manual de Campanha O Apoio de Engenharia no Escalão 

Brigada, C5-10, diz que a organização básica de da Engenharia em apoio à 

Brigada de Selva é uma Cia E Cmb Sl, organizada da seguinte forma: 

mailto:dougtaraujo@gmail.com
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O 

Senhor acredita que a Cia E Cmb Sl seja a dosagem de emprego suficiente 

para o apoio de engenharia às Bda Inf Sl? 

 

 

3. Atualmente, a fração básica de emprego da engenharia é o pelotão e a 

fração básica de trabalho é o Grupo de Engenharia. O Senhor acredita que 

as dosagens mencionadas da engenharia podem  ser modificadas para que 

possam ser mais flexíveis e modulares de acordo com as exigências das 

Operações Militares, do ambiente operacional e da máxima eficiência 

necessária?  
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4. 

De acordo com o item 7.2.11 do Capítulo VII do Manual de Campanha 

Engenharia nas Operações, EB70-MC-10.237, edição 2018, é possível o 

emprego de frações menores que o efetivo de um Grupo de Engenharia 

(GE). Diante do exposto, do avanço tecnológico dos meios de engenharia, 

da necessidade da máxima eficiência de materiais e pessoal e da 

necessidade do Soldado de Engenharia ter a aptidão de realizar diversas 

tarefas técnicas numa mesma Operação Militar, o Senhor acredita que o 

emprego de equipes de trabalho (Tu Eng) com efetivo e material modulares, 

especialmente com efetivo menor que um GE, de acordo com cada missão, 

seja a melhor situação para as tarefas exigidas na Amazônia? 

 

5. O Senhor acredita que a subdivisão dos GE em duas Tu Eng 

proporcionaria mais flexibilidade e modularidade em determinadas 

missões, como por exemplo as seguintes tarefas, não exaustivas: 

Reconhecimento de Pontes, de Itinerário (trilhas e estradas), 

Reconhecimento Fluvial, Mergulho, Pequenos Reparos em estradas e 

instalações, Assistência Técnica, manutenção de equipamento de 

engenharia, lançamento de concertina simples pré-fabricadas ? 
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ANEXO D 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS 

O presente instrumento é parte integrante do Artigo Científico do Cap Eng 

DOUGLAS TEXEIRA DE ARAÚJO, cujo tema é COMPANHIA DE ENGENHARIA 

DE COMBATE DE SELVA DE UMA BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA: 

PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. 

Pretende-se, por meio da compilação dos dados coletados, apresentar subsídio 

para um direcionamento mais preciso da estrutura ideal de uma Cia E Cmb Sl 

orgânica de Bda Inf Sl compatível com a realidade prática do ambiente operacional 
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amazônico, edição 2018 e com as aptidões necessárias aos militares da Arma de 

Engenharia em apoio às Operações Militares na Amazônia dentro do Cenário 

prospectivo 2015-2039 do Ministério da Defesa. 

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, o senhor foi 

selecionado, dentro deum amplo universo, para responder as perguntas deste 

questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente 

possível. A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nosestudos referentes ao apoio à Mobilidade, 

Contramobilidade e Proteção (MCP) na Amazônia. Será muito importante, ainda, 

que o senhor complemente, com suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

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

através dos seguintes contatos: 

Cap Eng Teixeira Araújo – AMAN 2011 

Celular: (81) 99990-1286 (21) 

E-mail:dougtaraujo@gmail.com 

IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais relevantes, 

Cursos e Estágios inerentes à área de estudo. 

Maj Vinícius Carvalho DE FIGUEIREDO. Curso de Engenharia da AMAN, Curso de 

Operações na Selva Categoria “B”. Curso Expedito de Mergulhador Autônomo na 

Marinha do Brasil. Curso Básico de Mergulhadores do Exército na Argentina. Curso 

Básico de Explosivos na Colômbia. Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais na EsAO. 

Curso de Aperfeiçoamento de Capitães de Engenharia nos Estados Unidos. 

QUESTIONAMENTOS 

 

2. Atualmente, o Manual de Campanha O Apoio de Engenharia no Escalão 

mailto:dougtaraujo@gmail.com
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Brigada, C5-10, diz que a organização básica de da Engenharia em apoio à 

Brigada de Selva é uma Cia E Cmb Sl, organizada da seguinte forma: 

O 

Senhor acredita que a Cia E Cmb Sl seja a dosagem de emprego suficiente 

para o apoio de engenharia às Bda Inf Sl? 

Em minha opinião a dosagem está correta, entretanto existe a necessidade de 

experimentação doutrinária uma vez que a 1ª Cia E Cmb Sl foi criada somente em 

2019, fazendo parte da 23ª Bda Inf Sl.  

O deslocamento em operações na selva é principalmente realizado em estradas 

não pavimentadas, pelo interior da selva ou por meio de cursos d’agua. Nas três 

situações existe a necessidade de emprego de engenharia em apoio à mobilidade 

ou contramobilidade. Em decorrência da reduzida quantidade de eixos de 

progressão em ambiente de selva, acredito que o apoio de 3 pelotões de 

engenharia de combate em apoio direto, bem como um pelotão de engenharia de 

apoio e um pelotão de engenharia 

de embarcações em apoio geral, é suficiente para prover apoio Função de Combate 

Manobra e Movimento. 

 

3. Atualmente, a fração básica de emprego da engenharia é o pelotão e a 

fração básica de trabalho é o Grupo de Engenharia. O Senhor acredita que as 
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dosagens mencionadas da engenharia podem  ser modificadas para que 

possam ser mais flexíveis e modulares de acordo com as exigências das 

Operações Militares, do ambiente operacional e da máxima eficiência 

necessária?  

Sim. Nas operações na selva existe a necessidade de diminuir a dosagem de 

emprego de engenharia em apoio à Arma Base, principalmente em deslocamentos 

pelo interior da selva. Sugestiono que a dosagem deveria ser adaptada, desde uma 

esquadra de engenharia (que doutrinariamente não existe, mas na prática é 

empregada em muitas oportunidades), com um efetivo aproximado de 5 militares, 

até um Pel E Cmb Sl. 

4. De acordo com o item 7.2.11 do Capítulo VII do Manual de Campanha 

Engenharia nas Operações, EB70-MC-10.237, edição 2018, é possível o 

emprego de frações menores que o efetivo de um Grupo de Engenharia (GE). 

Diante do exposto, do avanço tecnológico dos meios de engenharia, da 

necessidade da máxima eficiência de materiais e pessoal e da necessidade do 

Soldado de Engenharia ter a aptidão de realizar diversas tarefas técnicas 

numa mesma Operação Militar, o Senhor acredita que o emprego de equipes 

de trabalho (Tu Eng) com efetivo e material modulares, especialmente com 

efetivo menor que um GE, de acordo com cada missão, seja a melhor situação 

para as tarefas exigidas na Amazônia? 

Conforme já disposto anteriormente julgo que sim, principalmente porque esta tropa 

seria apenas um assessoramento técnico ao Pel Fuz Sl a fim de instruir o Cmt Pel 

como deveria empregar seu pelotão, dentro dos aspectos de engenharia, para que 

a missão fosse melhor executada. Este cenário passa por trabalhos de mobilidade, 

contramobilidade e proteção. 

5. O Senhor acredita que a subdivisão dos GE em duas Tu Eng proporcionaria 

mais flexibilidade e modularidade em determinadas missões, como por 

exemplo as seguintes tarefas, não exaustivas: Reconhecimento de Pontes, de 

Itinerário (trilhas e estradas), Reconhecimento Fluvial, Mergulho, Pequenos 

Reparos em estradas e instalações, Assistência Técnica, manutenção de 
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equipamento de engenharia, lançamento de concertina simples pré-fabricadas 

? 

Concordo plenamente com a afirmação acima. Para missões desta natureza, de 

cunho bastante técnico, são estas turmas ou “esquadras” de engenharia as que são 

geralmente assinaladas em apoio às frações da Arma-Base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS 

O presente instrumento é parte integrante do Artigo Científico do Cap Eng 

DOUGLAS TEXEIRA DE ARAÚJO, cujo tema é COMPANHIA DE ENGENHARIA 

DE COMBATE DE SELVA DE UMA BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA: 

PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. 

Pretende-se, por meio da compilação dos dados coletados, apresentar subsídio para 

um direcionamento mais preciso da estrutura ideal de uma Cia E Cmb Sl orgânica 
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de Bda Inf Sl compatível com a realidade prática do ambiente operacional 

amazônico, edição 2018 e com as aptidões necessárias aos militares da Arma de 

Engenharia em apoio às Operações Militares na Amazônia dentro do Cenário 

prospectivo 2015-2039 do Ministério da Defesa. 

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, o senhor foi 

selecionado, dentro deum amplo universo, para responder as perguntas deste 

questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. 

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

colaborando nosestudos referentes ao apoio à Mobilidade, Contramobilidade e 

Proteção (MCP) na Amazônia. Será muito importante, ainda, que o senhor 

complemente, com suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

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

através dos seguintes contatos: 

Cap Eng Teixeira Araújo – AMAN 2011 

Celular: (81) 99990-1286 (21) 

E-mail:dougtaraujo@gmail.com 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais relevantes, 

Cursos e Estágios inerentes à área de estudo. 

Capitão Bruno Teixeira Lima.  

Cursos/Estágios: 

Curso de Formação de Oficiais de Engenharia da AMAN -2007 

Curso de Operações na Selva 10/1 

Estágio de Emprego de Minas/Desminagem – 2011 

mailto:dougtaraujo@gmail.com
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Curso Especial de Mergulhador Autônomo – 2015 

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais de Engenharia da EsAO – 2017 

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais de Engenharia nos Estados Unidos - 2019 

Experiência Profissional: 

Oficial subalterno da 1ª Cia E Cnst e 2ª Cia E Cnst nos Destacamentos Pacaraima e 

Cabo Barbosa do 6º BEC (Boa Vista-RR) – 2008 a 2010. 

Cmt Pel alunos da ESA (Três Corações-MG) – 2011 a 2012. 

Cmt PelCnst Horizontal da BRAENGCOY/17 – 2012 a 2013. 

Cmt 1ª Cia E Cmb no 9º BE Cmb (Aquidauana-MS) – 2014 a 2016. 

Oficial de Ligação do Preparo do Haiti no 9º BE Cmb - 2015 a 2016. 

Cmt do Destacamento Sena Madureira do 7º BEC (Rio Branco-AC) – 2018. 

Cmt da 6ª Cia E CmbSl – 2020 a 2021. 

 

QUESTIONAMENTOS 

 

2. Atualmente, o Manual de Campanha O Apoio de Engenharia no Escalão 

Brigada, C5-10, diz que a organização básica de da Engenharia em apoio à 

Brigada de Selva é uma Cia E Cmb Sl, organizada da seguinte forma: 



47 
 

O Senhor acredita que a Cia E Cmb Sl seja a dosagem de emprego suficiente 

para o apoio de engenharia às Bda Inf Sl? 

Acredito que sim. As operações em que motivaram os estudos para a 

Experimentação Doutrinária e para a criação da Cia E CmbSl foram realizados em 

sua grande maioria pelo 2º Gpt E, com base nos apoios que os seus Batalhões de 

Engenharia de Construção prestaramàs BdaInfSl (principalmente à 1ª BdaInfSl) em 

operações na área de fronteira. O emprego, normalmente, era de um Pelotão 

reforçado com Equipamentos de Engenharia.  Mesmo ciente que o Exército 

Colombiano - que também opera na Amazônia- prevê a dotação de um Batalhão de 

Engenharia em apoio a uma Brigada de Infantaria de Selva (semelhante a dosagem 

do Exército Americano), acredito ser muito precipitado alterar a nossa dosagem de 

apoio de engenharia a essas tropas de infantaria sem base concretas obtidas das 

operações. A 6ª Cia E CmbSl acabou de ser implantada na 23ª BdaInfSl (em 2020) e 

ela é ainda a primeira e única tropa de engenharia de combate de selva do Brasil. 

Com certeza, nos próximos anos, ela poderá corroborar essa dosagem ou basear a 

solicitação de sua ampliação. 

3. Atualmente, a fração básica de emprego da engenharia é o pelotão e a 

fração básica de trabalho é o Grupo de Engenharia. O Senhor acredita que as 

dosagens mencionadas da engenharia podem  ser modificadas para que 

possam ser mais flexíveis e modulares de acordo com as exigências das 
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Operações Militares, do ambiente operacional e da máxima eficiência 

necessária?  

Dentro da nossa atual doutrina, acredito serem adequadas as frações básicas de 

emprego (Pelotão de Engenharia) e trabalho (Grupo de Engenharia). Para o 

emprego da engenharia é necessário que as características e princípios da Arma 

sejam minimamente viáveis em meios e pessoal, logo, o Pelotão de Engenharia é a 

fração mínima -no meu entender - que consegue atender ao esquema de 

manobrada arma-base, dar prioridade ao esforço principal, alocar seus meios com 

flexibilidade e redundância. Os grupos de engenharia, dentro dessa linha de 

raciocínio, são muito mais eficazesnaexecuçãodostrabalhos específicos em proveito 

da arma-base. 

Corroboro essa linha de raciocínio com aspectos, por mim observados, na formação 

de nosso aspirante e terceiro-sargento de engenharia na AMAN e na ESA, 

respectivamente. O Aspirante, futuro Cmt Pel, aprende na Academia o emprego da 

Arma de Engenharia em apoio as armas-base de infantaria e cavalaria, tendo 

exercícios nos quais planeja e interage com as tropas a serem apoiadas (na 

Ofensiva, Defensiva etc). A formação do nosso terceiro-sargento (futuro Cmt GE), 

porém, foca mais na execução dos trabalhos técnicos, os quais serão sua grande 

responsabilidade no futuro próximo. Tem carga horária, portanto, apenas introdutória 

nas matérias de emprego da Arma. Futuramente, é no Curso de Aperfeiçoamento de 

Sargentos que ele terá a complementação de ensinamentos que vão lhe 

proporcionar exercer a função de AdjPelEng, cujos conhecimentos de emprego da 

Arma serão essenciais. 

4. De acordo com o item 7.2.11 do Capítulo VII do Manual de Campanha 

Engenharia nas Operações, EB70-MC-10.237, edição 2018, é possível o 

emprego de frações menores que o efetivo de um Grupo de Engenharia (GE). 

Diante do exposto, do avanço tecnológico dos meios de engenharia, da 

necessidade da máxima eficiência de materiais e pessoal e da necessidade do 

Soldado de Engenharia ter a aptidão de realizar diversas tarefas técnicas numa 

mesma Operação Militar, o Senhor acredita que o emprego de equipes de 
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trabalho (Tu Eng) com efetivo e material modulares, especialmente com efetivo 

menor que um GE, de acordo com cada missão, seja a melhor situação para as 

tarefas exigidas na Amazônia? 

Após leitura do item citado do manual EB70-MC-10.237, verifico que ele tratada 

possibilidade do apoio modular da engenharia em ambiente de selva, o que é uma 

verdade. Caso a missão seja específica de mergulho, por exemplo, o Grupo de 

Mergulhadores (módulo) do Pel E Ap da Cia E CmbSl, com seu material específico, 

irá cumprir a missão.  

Com relação ao emprego de frações menores que um GE, sugiro ser mais 

apropriado o termo trabalho de frações menores que um GE, o qual é também 

viável, sempre ressalvada a necessidade da ida do Cmt GE junto a parte de seu 

grupo.  Como exemplo, num trabalho de destruição, iria o Cmt GE (responsável pela 

execução técnica do trabalho) e seus soldados auxiliares explosivistas, não sendo 

necessário que o GE todo vá acompanhar o GC ou Pelotão de Infantaria que 

cumprirá a missão.  

O efetivo, portanto, poderia ser entendido como o de uma Tu Eng (por ser menor 

que o GE), mas na verdade seria mais adequado chamá-lo de um GE reduzido, visto 

que o seu Cmt está presente.  

5. O Senhor acredita que a subdivisão dos GE em duas Tu Eng proporcionaria 

mais flexibilidade e modularidade em determinadas missões, como por 

exemplo as seguintes tarefas, não exaustivas: Reconhecimento de Pontes, de 

Itinerário (trilhas e estradas), Reconhecimento Fluvial, Mergulho, Pequenos 

Reparos em estradas e instalações, Assistência Técnica, manutenção de 

equipamento de engenharia, lançamento de concertina simples pré-fabricadas 

? 

Com base em minha experiência pessoal, não acredito que a subdivisão dos GE em 

duas Tu Eng seja uma ideia positiva, caso a intenção seja para possibilitar apoios 

independentes de Tu Eng, a comando de Cabos, para frações da arma-base (como 

os GC da infantaria).No nosso GE atual, temos somente um Cabo encarregado de 
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material, cuja formação e trabalho é mais voltado ao controle e ao emprego dos 

materiais do GE. Nossos trabalhos técnicos requerem formação, responsabilidades, 

capacidade de interagir com militares da Arma-base e conhecimentos técnicos 

específicos que, no meu entender, são superiores as capacidades profissionais da 

grande maioria dos nossos cabos. 

Como exemplo, cito que os cabos, no nosso Exército, não podem ser 

mergulhadores. Isso ocorre porque o mergulho é uma atividade de risco que exige 

formação específica, adestramento continuado e capacidade intelectual mais 

condizentes com as habilitações gerais de oficiais e sargentos.   

A possibilidade de divisão do GE em duas turmas é possível e existe na Engenharia 

do Exército Americano, por exemplo. Porém, seria necessário o aumento da 

quantidade de sargentos dentro dos GE, no caso seriam tem 3 Sgt: 1 SSG – 

SquadLeader e 2 SGT – Team Leaders, 

 

 


