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RESUMO 
Um Corpo de Engenharia bem equipado é muito eficiente e eficaz tanto na paz quanto na guerra. 
Para tanto, o objetivo deste artigo é examinar a capacidade do Corpo de Engenharia das Forças de 
Defesa da Guiana e sua contribuição para o desenvolvimento nacional. O tipo de pesquisa adotado 
foi do tipo qualitativo. Este método foi empregado para juntar informações acerca de fatos e eventos 
passados. Ao se analisar as capacidades, desafios, limitações e contribuições para o 
desenvolvimento nacional, pode-se dizer que há espaço para melhoras em uma organização tão 
prestigiada para alcançar todos os níveis necessários. Em um mundo de engenharia em que o ativo 
mais valorizado é o componente humano, foi observado que há uma limitação qualitativa de pessoal 
para que para que o Corpo de Engenharia possa ter melhores resultados. Entretanto, para que 
qualquer missão seja cumprida no prazo estabelecido, o equipamento necessário precisa ser 
empregado, e sua falta neste sentido precisa ser revisada. Para se alcançar resultados eficientes e 
eficazes em qualquer organização, deve haver treinamentos em todos os escalões de forma a 
habilitar pessoas que serão persistentes na condução de suas missões e atingirão seus objetivos.       
 
Palavras-chave: Corpo de Engenharia; componente humano; e equipamentos. 

 
ABSTRACT 
A well-equipped Engineering Corps is very effective and efficient in both war and peace time. 
Therefore, the aim of this paper is to examine the capability of the Guyana Defence Force Engineering 
corps and its contribution to the national development. The methodology employed in resolving this 
research was the qualitative method. This method was used to gather information on past events and 
facts. In examining the capabilities, challenges, limitation and contribution to national development it 
can be said there is need for improvement in such a prestige organization in order to excel at all levels 
necessary. In an engineering world the most valued assets are the human resource, from the findings 
it was noted that there is a gap for more qualified persons, in order for the Engineering Corps to have 
a better output of works.  However, to get any task completed in a timely manner the necessary 
equipment must be employed, this is significantly lacking in this regard and needs to be revised. In 
achieving efficient and effective results in any organization, there must be training at all levels in order 
to produce personnel that will be persistent in their work and achieved their goals. 
 
Key words: Engineering Corps; human resource; and equipment. 
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1 INTRODUÇÃO  

As Forças de Defesa da Guiana foram formadas em 1 de novembro de 

1965. Os membros da nova Força de Defesa foram retiradas da Guiana Força 

Voluntária Britânica (BGVF), Unidade de Serviço Especial (SSU), Guiana 

Inglesa Força Policial (BGPF) e civis. A assistência de treinamento foi fornecida 

por instrutores britânicos . O Guiana Defesa Forca é uma parte integrante da 

nação da Guiana. Recursos e equipamentos da Guiana Defesa Forca são 

usados para ajudar outras Guiana; exemplos incluem vôos de misericórdia 

médica e a construção de estradas e pistas de pouso pelo Corpo de 

Engenharia.Ao longo dos anos, a Força de Defesa da Guiana passou por 

muitas mudanças para alcançar seu estado atual e adquirir doações 

internacionais para equipar sua Frota de Engenharia.  

O mandato da Força de Defesa da Guiana de apoiar o desenvolvimento 

de infra-estrutura do país foi impulsionado com uma doação de equipamentos 

do Exército de Libertação do Povo da China (PLA). A doação consistiu em 

trinta e um equipamentos, incluindo escavadeiras, uma escavadeira, 

caminhões-pipa, caminhões-tanque, caminhões basculantes, ambulâncias off-

road e vários outros veículos. O Presidente disse que o desenvolvimento de 

infra-estrutura é uma prioridade nacional e que o corpo técnico da Força de 

Defesa da Guiana deve ser fortalecido para permitir que ela contribua 

efetivamente para o desenvolvimento nacional e para executar seu mandato 

de proteger o território e prevenir o crime transnacional. A revitalização do 

Corpo de Engenharia para desempenhar as suas funções incluem a 

restauração da defesa e infra-estrutura pública dentro de todas as regiões do 

país, a fim de estabelecer a ligação para o desenvolvimento nacional. Como 

tal, o Presidente disse que o equipamento melhorara a capacidade do Corpo 

de Engenharia. A FDG vê essa doação como extremamente significativa uma 

vez que o tipo de equipamento incluso neste pacote pode impactar 

positivamente o nosso terceiro papel para o desenvolvimento nacional, tais 

como a construção de estradas e pontes. É notável que este equipamento 

tenha, em grande medida, o efeito total de ajudar o Batalhão de Engenharia 

(Department of Public Information, 2019).  

A Figura 1 mostra o Comandante em chefe, o ministro de infraestrutura 

pública, o chefe de gabinete das Forças de Defesa da Guiana e vários 
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diplomatas que inspecionam os equipamentos e a Figura 2 mostra os diversos 

equipamentos recebidos. 

FIGURA 1: Comitiva inspecionando os equipamentos das Forças de Defesa da Guiana. 
Fonte: https://i1.wp.com/dpi.gov.gy/wp-content/uploads/2017/04/DSC2096.jpg?resize=720%2C 

479&ssl=1 

FIGURA 2: Equipamentos recebidos pelas Forças de Defesa da Guiana. 
Fonte: https://s1.stabroeknews.com/images/2017/04/chinese-vehicles-768x576.jpg 

O Corpo de Engenharia será reestruturado e reequipado para permitir o 

seu reengajamento no desenvolvimento da infraestrutura pública e auxiliar nos 

esforços de socorro em outros países afetados por desastres naturais. O Corpo 

expandirá a capacidade da Força de gerar energia elétrica a partir de fontes 

renováveis em todas as bases militares (Department of Public Information, 

2019).  

 De fato, a capacidade da Força se desenvolveu e, com seus recursos, 

pode ser empregada para executar vários projetos nacionais. Um desses 
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projetos é a perfuração de oito poços, em oito aldeias no sul de Rupununi, no 

Alto Takutu-Alto Essequibo (Região Nove) pelo Exército Brasileiro sob seu 6º 

Batalhão de Engenharia de Construção (6º BEC). A Figura 3 mostra um teste 

de resistividade sendo realizado, enquanto a Figura 4 mostra o layout de um 

local de perfuração de um poço d’água. 

FIGURA 3: Layout de um local de perfuração de um poço d’água. 
Fonte: https://dpi.gov.gy/wp-content/uploads/2018/10/2-1.jpg 

 
FIGURA 4: Membros do 6º BEC do Exército Brasileiro escavando um poço na Guiana. 
Fonte: https://dpi.gov.gy/wp-content/uploads/2018/10/4.jpg 

https://dpi.gov.gy/wp-content/uploads/2018/10/4.jpg
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A nova riqueza petrolífera da Guiana e a produção esperada de petróleo 

em 2020 devem trazer quantidades sem precedentes de receita aos cofres 

nacionais e uma necessidade crescente de desenvolvimento de infraestrutura 

(OilNow, 2018). A visão do Comandante-em-Chefe das Forças de Defesa da 

Guiana, o presidente David Granger, é de reequipar e expandir completamente 

a Força de Defesa da Guiana para o Desenvolvimento Nacional (Ministério da 

Presidência, 2019). O desenvolvimento rodoviário do interior do país é muito 

importante para a Guiana, pois ajuda a aumentar o acesso às comunidades 

interiores e áreas de interesse econômico onde estas áreas estão localizadas, 

bem como recursos florestais e minerais, como ouro e diamante. Essas 

estradas são usadas principalmente por habitantes que são, 

predominantemente, índios, garimpeiros, madeireiros e turistas. As estradas 

permitem o transporte de bens e serviços, e, mais importante, o transporte de 

pessoas para entrar e sair do interior da Guiana. 

1.1 PROBLEMA  

A missão do Corpo de Engenharia das Forças de Defesa da Guiana é 

multiplicar a mobilidade tática e melhorar a infraestrutura nacional, contribuindo 

para o desenvolvimento nacional. Atualmente há falta de recursos humanos e 

tecnológicos dentro do Corpo de Engenharia das Forças de Defesa da Guiana. 

Este artigo pretende examinar as capacidades e recursos deste Corpo de 

Engenharia esta contribuição no desenvolvimento de projetos rodoviários do 

interior do país, que é fundamental no Desenvolvimento Nacional. 

1.2 OBJETIVOS  

Para examinar as capacidades do Corpo de Engenharia da Força de 

Defesa da Guiana, este estudo tem como objetivo principal analisar o Corpo de 

Engenharia, suas capacidades e funções e como ele está equipado para 

cumprir sua missão. Os objetivos intermediários são:  

Para atender ao objetivo geral proposto, amparado em um raciocínio 

lógico e uma análise sucinta do assunto, este trabalho delineou os objetivos 

específicos abaixo descritos: 

a) Identificar no Corpo de Engenharia as necessidades de recursos 

humanos equipamentos para cumprir sua missão;  
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b) Levantar as limitações do Corpo de Engenharia, a fim de se ter uma 

melhor compreensão das capacidades desta organização;  

 - 

c) Analisar a contribuição histórica do Corpo de Engenharia para o 

desenvolvimento nacional, levantando os equipamentos necessários para o 

projeto rodoviário do interior. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES   

Em seu discurso, o Presidente Granger disse que a Força de Defesa 

está sendo reestruturada e reorganizada para garantir que seja bem 

comandada, bem treinada e bem equipada para desempenhar esse papel. O 

presidente disse que o corpo técnico da Força - o Corpo Aéreo, o Corpo de 

Engenharia, o Corpo de Inteligência e o Corpo de Sinais, bem como a Guarda 

Costeira - estão sendo aprimorados e reformulados como parte desse processo 

de reestruturação e reorganização.  

Melhorias no corpo técnico são necessárias para desenvolver uma Força 

de Defesa mais moderna e tecnologicamente mais experiente; melhorar a 

capacidade operacional e organizacional da Força; apoiar o trabalho dos 

braços não técnicos da Força; e repelir ameaças, incluindo ameaças não 

tradicionais ao longo de nossas fronteiras . (Departamento de Informação 

Pública, 2019) 

Nos últimos anos, pode-se notar que é necessário reformular e equipar o 

Corpo de Engenharia, que é uma unidade técnica vital. Espera-se que os 

recursos humanos e equipamentos sejam altamente especializados, o que 

contribuirá fundamentalmente para o desenvolvimento nacional. Este aspecto 

contribuirá para o desenvolvimento económico e a ligação entre várias 

plataformas, como o desenvolvimento transnacional, melhor infra-estrutura, 

conexão para as regiões do interior e da melhoria dos recursos humanos, 

habilidades e conhecimentos. Portanto, é de grande importância que essa 

pesquisa seja conduzida para examinar os recursos do Corpo de Engenharia. 

Esta pesquisa examinará as várias unidades e seu papel para 

compreender melhor as funções e seu mandato. Também examinará as 

limitações dos recursos humanos e equipamentos, que fornecem uma 

compreensão clara de onde estão e áreas de melhoria. Esses dados 

fornecerão ao pavilhão o caminho para examinar os desafios encontrados 
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diariamente e sua contribuição para o desenvolvimento nacional, bem como 

oferecer uma maneira de beneficiar o Corpo de Engenheiros em operações 

futuras.  

A conclusão desta pesquisa fornecerá à unidade uma melhor 

compreensão do desenvolvimento do interior e do que é necessário para 

alcançar essa missão no futuro. Além disso, será possível ter uma 

compreensão detalhada dos desafios ocorridos e fornecerá soluções para 

casos futuros. 

2 METODOLOGIA 

Para coletar informações que permitam a formulação de uma possível 

solução para o problema, as técnicas de obtenção de dados empregadas serão 

entrevistas com militares que participaram de missões enquadradas no objetivo 

desta pesquisa, questionários com oficiais do Corpo de Engenharia da Guiana 

e pesquisas na internet sobre a doutrina do Corpo de Engenharia por meio de 

suas doutrinas e manuais. Para a resolução do problema, utilizou-se uma 

pesquisa do tipo qualitativa, porque metodologia utilizada nesta pesquisa se 

concentra principalmente na investigação do porquê e como da situação em 

questão. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Esta pesquisa teve como objetivo definir a tarefa, o papel e as limitações 

do Corpo, a fim de adequar a solução do problema da pesquisa, referenciar a 

revisão da literatura no período de janeiro/2019 a março/2020. Esta pesquisa 

incluiu também a análise da contribuição do Corpo para o desenvolvimento do 

interior, os equipamentos necessários para a condução desses projetos e os 

desafios enfrentados ao operar nesse terreno.  Foram utilizadas as palavras-

chave, engenheiro civil, interior e tecnologia, na revisão da literatura. Esta 

revisão da literatura foi focada no Desenvolvimento do Corpo e 

desenvolvimento do Interior, com foco principal nas capacidades do Corpo e do 

Mandato Operacional. 

Um Corpo de Engenharia bem equipado deve possuir a habilidade 

necessária para realizar qualquer tarefa. O Regimento de Engenharia da Força 

de Defesa da Jamaica tem a estrutura ideal, conjunto de habilidades e missão 

que é semelhante à Força de Defesa da Guiana. O lema Unidades UBIQUE – 
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TÉCNICO E TÁTICO. UBIQUE 'em todos os lugares' fala da versatilidade de 

engenharia da Unidade. A frase "Técnico e Tático" indica a capacidade do 

engenheiro tecnicamente qualificado de funcionar como um pessoal de 

infantaria. 

Ao examinar a capacidade técnica do Corpo, deve-se considerar quais 

habilidades são necessárias para realizar o projeto e quais habilidades estão 

disponíveis na Unidade. Se a missão do projeto é construir ou reabilitar uma 

estrada, a força vai variar, e engloba fileiras qualificadas como: Gerente de 

Projeto, Supervisor de Site, operadores de máquinas pesadas, topógrafos, 

engenheiros civis, mecânicos, caminhões e pick-ups, motoristas e mão-de-obra 

PERSAUD Budeshwar (Engenheiro Civil, 2019). 

Os equipamentos que serão necessários para a construção do projeto 

rodoviário do interior são: equipamento de levantamento, uma escavadeira, 

caminhão basculante, um trator, rolo vibratório, duas motoniveladoras, um 

caminhão tanque de água e um caminhão tanque de combustível (Mittal, 2010). 

A motoniveladora é uma peça essencial de maquinário utilizado na 

construção de estradas. As estradas do interior devem possuir três 

componentes principais para serem viáveis.  Esses componentes são uma 

superfície de condução coroada, área do ombro que inclina diretamente para 

longe da borda da superfície de condução, e uma vala (Administração, 2019). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   Esta seção será dividida em uma sequência cronológica com as ações 

realizadas mediante os resultados obtidos pelas ferramentas de obtenção de 

dados, seguida de uma análise das informações obtidas, comparando-as com 

as obtidas na seção 2. 

3.1 CORPO DE  ENGENHARIA 

A missão do Corpo de Engenharia da Força de Defesa da Guiana é 

melhorar a mobilidade tática e a infraestrutura física da Força e contribuir com 

recursos para o desenvolvimento nacional. A unidade compreende sete 

subunidades, cada uma com seu próprio conjunto de tarefas ou 

responsabilidades (Força de Defesa da Guiana, 2018).  

Cinco dessas subunidades são combinadas para formar o Batalhão de 

Quatro (4) Engenheiros. Essas cinco sub-unidades são: Companhia Sede , 40 
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Companhia de Serviços , 41 Companhia de Construção , 42 Companhia de 

Campo e 43 Companhia  de Engenheiros Elétricos e Mecânicos. O Batalhão de 

Engenheiros está localizado em Base Camp Stephenson, Timehri. As outras 

duas subunidades são: Unidade de Execução do Projeto e Unidade de Motor 

Pool. Essas duas subunidades também fazem parte do Corpo de Engenharia e 

estão localizadas em Base Camp Ayanganna , em Georgetown (tenente-

coronel Austin) .  

 

 

3.2 TAREFAS DAS SUBUNIDADES 

A Companhia da sede é responsável por fornecer consultoria e apoio de 

engenharia à sede da defesa e outras unidades da Força, enquanto a 

Companhia  de serviços 40 é responsável por todos os assuntos 

administrativos da unidade. A Construtora é responsável por executar e manter 

todos os programas de construção e manutenção da Força (Tenente Coronel 

Austin) .  

A montagem e/ou destruição das defesas de campo é de 

responsabilidade da 42 Campo Companhia eles também são responsáveis 

pela construção de estradas, pistas de pouso, pontos de água, pontes e outras 

obras civis que apóiam outras unidades. Além disso, eles realizam operações 

com dispositivos explosivos improvisados e dispositivos de ordenanças 

explosivas (TC Austin) . 

A 43ª Companhia de Engenheiros Elétricos e Mecânicos é responsável 

pela prontidão operacional de todo o transporte terrestre na Força. Ela também 

é responsável por garantir que todas as bombas de água equipamentos 

elétricos e mecânicos possam ser reparados (TC Austin) .  

A Unidade de Execução do Projeto é responsável pelo planejamento e 

aquisição de qualquer projeto na Força (Capitão BP). A Unidade de Motor Pool 

é responsável pelo suporte logístico e de manutenção de qualquer 

equipamento da Força (Capitão JS) . 

3.3 FUNÇÃO DAS SUBUNIDADES 

As subunidades do Corpo de Engenheiros são: 41 Companhia de 

Construção, 42 Companhia de Campo, Unidade de Execução de Projeto, 
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Unidade de Motor Pool e 43 Companhia de Engenharia Elétrica e Mecânica. A 

sede também é uma subunidade importante do Corpo, que deve poder 

aconselhar a sede da Defesa, mas não é uma subunidade operacional. Os 

recursos das subunidades operacionais serão discutidos.  

3.4 41ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 

Esta subunidade é capaz de realizar projetos de construção limitados, 

tais como: construção de depósitos de munição, cercas, acomodações, pontes 

para pedestres etc. Eles também são capazes de manter esses projetos de 

construção (tenente-coronel Austin) . 

3.5 42ª COMPANHIA DE CAMPO  

A 42ª Companhia de Campo é capaz de construir defesas de campo 

limitadas, colocando obstáculos de arame e tem a capacidade de estabelecer 

campos minados. Pode construir e reabilitar estradas, mas em pequena escala. 

Outra de suas capacidades é que ela pode destruir equipamentos capturados e 

dispositivos explosivos improvisados ou dispositivos de ordenanças explosivas 

(tenente-coronel Austin) . 

3.6 43ª COMPANHIA DE ENGENHEIROS MECÂNICOS ELÉTRICOS 

Esta sub-unidade é responsável pela manutenção limitada de todos os 

veículos da unidade e da Força como um todo. Esta subunidade trabalha em 

conjunto com a Motor Pool Unit no departamento de manutenção. É também 

responsável pela manutenção de bombas de água, geradores e equipamentos 

elétricos através da realização de manutenção de rotina (tenete coronel 

Austin). 

3.7 UNIDADE DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Esta subunidade é responsável pela aquisição de materiais para projetos 

dentro da Força. Ele também supervisiona vários projetos dentro da Força e 

atua como um órgão de garantia e controle de qualidade (Capitão BP) .  

3.8 UNIDADE DA PISCINA DO MOTOR 
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Esta subunidade é responsável pelo suporte logístico e de manutenção 

de qualquer equipamento da Força. Ele também assume o aspecto de 

manutenção dos veículos e a aquisição de peças para esse fim (Capitão JS) .  

3.9 LIMITAÇÕES DO CORPO DE ENGENHARIA  

Para ter um Corpo de Engenharia bem equipado, deve haver a 

habilidade necessária para realizar qualquer tarefa. O Regimento de 

Engenharia das Forças de Defesa da Jamaica tem a estrutura, o conjunto de 

habilidades e a missão ideais que são semelhantes aos nossos. O lema das 

unidades UBIQUE - TÉCNICO E TÁTICO . O UBIQUE 'em qualquer lugar' fala 

da versatilidade de engenharia da Unidade. A frase 'Técnico e tático' indica a 

capacidade do engenheiro tecnicamente qualificado de funcionar como 

infanteer (Force, Defense Jamaica, 2019) .  

O Corpo de Engenheiros não possui as habilidades necessárias para 

executar a tarefa de construção e manutenção de estradas, pontes, pistas de 

aterrissagem, etc., e está extremamente forte. No que se refere ao campo da 

construção, há uma quantidade limitada de equipamentos e seu pessoal 

qualificado tem experiência limitada.   

3.10 RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE ENGENHARIA 

Atualmente, a força do Corpo de Engenharia conta com duzentos e 

sessenta e oito militares e servidores. Essas pessoas são qualificadas em 

várias áreas, como mecânicos, eletricistas, soldadores, operadores de 

máquinas pesadas, carpinteiros, pedreiros, encanadores, marceneiros, 

motoristas , sapadores e pessoal administrativo (tenente-coronel Austin) . 

No mundo da engenharia, os recursos humanos são o principal ativo que 

impulsiona a organização; portanto, a capacidade técnica é importante em 

qualquer projeto. A subunidade que será o principal esforço para interior 

projetos é a 41º Companhia de Campo, e será apoiado por outras subunidades 

dentro do corpo.  

Ao examinar a capacidade técnica do Corpo, deve-se considerar quais 

habilidades são necessárias para realizar o projeto e quais habilidades estão 

disponíveis na Unidade.  

Se a missão do projeto é construir ou reabilitar uma estrada, a força 

variará e abrangerá classificações qualificadas como: um gerente de projeto, 
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supervisor do local, operadores de máquinas pesadas, agrimensores, 

engenheiros civis, mecânicos, caminhões e caminhoneiros e mão de obra 

(capitão BP) .   

Atualmente, não há gerentes de projeto no Corpo de Engenharia. No 

que se refere ao agrimensor e engenheiro civil, a Força possui um agrimensor, 

mas esse indivíduo está ligado a uma unidade diferente. Atualmente, a Força 

possui três engenheiros civis, dois deles são inexperientes quando se trata de 

projetos rodoviários no interior (tenente-coronel Austin) . 

Para construir uma estrada no interior desde o estágio inicial , a força 

necessária é um pelotão e incluirá: um engenheiro civil, um gerente de projeto, 

um inspetor e cinco operadores de máquinas pesadas. A Unidade tem força 

para facilitar duas equipes nas obras de reparação e reabilitação de estradas. 

No entanto, a construção de uma estrada a partir do zero exigirá a 

concentração de toda a subunidade (Tenente Coronel Austin) .  

3.11 EQUIPAMENTOS DO CORPO DE ENGENHARIA 

 Na Unidade, existem vários equipamentos pesados que são 

usados para auxiliar na realização de tarefas. Eles estão descritos na Tabela 1. 

TABELA 1: Equipamentos do Batalhão de Engenharia da República Cooperativa da Guiana. 

ORDEM TIPO DE VEÍCULO DISPONÍVEIS INDISPONÍVEIS TOTAL 

01 Trator 03 02 05 

02 Mini carregadeira 02 - 02 

03 Mini Escavadeira 01 - 01 

04 Petroleiro 03 - 03 

05 Caminhão Cisterna de Água 01 - 01 

06 Caminhão Cisterna de 
Combustível 

02 01 03 

07 Caminhão basculante 09 01 10 

08 Carregadeira 05 01 06 

09 Britador 02 - 02 

10 Compressor de ar 01 - 01 

11 Motoniveladora 02 - 02 

12 Cavalo Mecânico 01 01 02 

13 Reboque 02 - 02 

14 Rolo vibratório 02 - 02 

15 Escavadeira 02 - 02 

16 Escavadeira sob rodas 03 - 03 

 Total 41 06 47 

Fonte: o autor. 

Os equipamentos usados na construção de estradas variam, 

dependendo de um projeto que pode envolver a construção de uma nova 

estrada ou apenas pequenos reparos. Além desses equipamentos, ainda há 

necessidade de mais. Alguns deles são compactador de pé de ovelha, 
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fresadora de asfalto, usina de mistura de asfalto, usina de dosagem e mistura 

de concreto e escavadeira. No entanto, pode-se notar que é difícil manter 

alguns equipamentos em manutenção devido à falta de peças de reposição. 

Além disso, é necessário um equipamento de levantamento que ajude na 

construção de estradas. Algumas delas são estações totais, teodolitos, nível 

automático e roda de medição. 

 3.12 CONTRIBUIÇÃO DO CORPO DE ENGENHARIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

 A Força de Defesa da Guiana e o Corpo de Engenharia tem impacto 

significativo sobre as regiões do interior pela reabilitação de Ituni, Tacama e 

Edini vias rodoviárias . Esses projetos tiveram um papel essencial no 

desenvolvimento da habilidade técnica do Corpo quando se refere ao trabalho 

na estrada. Educou as fileiras na construção de estradas e deu a elas a 

experiência necessária para funcionar de maneira eficiente e eficaz. Durante o 

curso desses projetos, destacou também as deficiências da Unidade ao 

executá-los. Algumas das principais deficiências foram o conjunto inadequado 

de habilidades, a falta de equipamento e mão de obra adequados. Contudo, 

esses projetos de pequena escala abriram o caminho para projetos maiores 

(Captain P. , 2019-07-23). 

O Corpo de Engenharia da Força de Defesa da Guiana também participa 

na perfuração de oito poços artesianos em Deep South Rupununi e na 

construção de novas estradas nas áreas do interior. Essa operação foi 

conduzida por várias agências, como a Guyana Water Incorporated, o 

Escritório Hidrometeorológico, o Ministério de Infraestrutura Pública e 

representantes de oito aldeias (Stabroek, 2018) . O gerente do projeto foi o 

Exército Brasileiro, por meio do  6º BEC. Os oito poços artesianos foram 

perfurados nas aldeias de Aishalton , Chukrikednau , Shea, Maruranawa , 

Awar-uwaunau , Karaudarnau , Achiwib e Bashraidrun . (Stabroek, 2018). A 

maioria dessas aldeias está localizada em terreno adverso na região do 

interior, o que decorre da construção de estradas para facilitar a operação de 

perfuração.  

Dos oito poços perfurados, os dois últimos foram conduzidos por 

membros de várias agências que foram ignoradas pelos brasileiros. A teoria e a 

sessão prática pavimentaram o caminho a seguir na operação de perfuração 
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de poço artesiano para as várias agências que requisitaram ao Corpo de 

Engenharia. Este desempenhou um papel essencial na construção das 

estradas que levam a várias aldeias na Operação Broca. Isso envolveu a 

construção de uma estrada de 35 quilômetros até a vila de Bashraidrun . Esta 

operação abriu o caminho para futuros projetos de estradas no interior. O 

conhecimento obtido nesta operação equipou as fileiras do Corpo de 

Engenharia com uma melhor compreensão de como operar neste tipo de 

terreno e uma melhor apreciação ao selecionar o equipamento necessário para 

projetos de interiores. 

3.13 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O PROJETO RODOVIÁRIO 

NACIONAL 

Os equipamentos que serão necessários para a construção de estrada 

interior projeto são: caminhão munck, uma escavadeira , cinco caminhões 

basculantes, um trator de esteiras, rolo vibratório, duas motoniveladoras, um 

caminhão tanque de água e um caminhão tanque de combustível (Mittal, 2010). 

Esses equipamentos, trabalhando juntos, produzem estradas usadas por 

milhares e abrem novas áreas para a rede de estradas, além de reparar 

caminhos antigos. É importante que o Corpo de Engenharia esteja equipado 

com essas máquinas, considerando a sua importância na construção e reparo 

de estradas interiores. Com o aumento esperado nos projetos de estradas do 

interior, é essencial que o Corpo de Engenharia das Forças de Defesa da 

Guiana esteja equipado com o equipamento adequado para executar essas 

tarefas sem problemas.   

3.14 DESAFIOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS  

Alguns dos desafios que serão enfrentados na realização do projeto são 

relativas a falta de pessoal treinado e experiente para gerenciar projetos, 

incluido engenheiros civis, topógrafos, supervisores de obra, gerentes de 

construção e gerentes e operadores de projeto . 

A construção de estradas desde o estágio inicial exigirá que a 

subunidade seja comprometida. Isso resultará no atraso de outros projetos que 

estarão sendo realizados simultaneamente. O transporte de equipamentos e os 

reabastecimentos oportunos também serão um desafio, pois isso consome 

muito tempo. Equipamento inadequado dentro do campo de construção. 
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Como resultado do Corpo estar sob a força proposta, a força humana 

representará um desafio ao empreender mais de um projeto dessa natureza 

por vez.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Força de Defesa da Guiana está prestes a alcançar novos horizontes 

no desenvolvimento do interior, como comandante em chefe, pressionando 

para o reequipamento e expansão do Corpo de Engenharia. A necessidade de 

mais ligações ao interior exigiria que o Corpo se concentrasse em expandir sua 

base de equipamentos para atender à demanda por novas estradas, além de 

mais capacidade para reparos, já que as estradas são usadas com mais 

frequência. 

As estradas que permitem o acesso a essas áreas do interior ajudarão 

no aumento do desenvolvimento nacional. Portanto, é essencial que essas 

estradas sejam reabilitadas, mantidas e construídas quando necessário. 

Atualmente, o Corpo de Engenheiros não tem capacidade total para 

empreender o desenvolvimento de projetos de estradas nas áreas do interior. 

Isto limitados recursos humanos lhe permitirá realizar um projeto de cada vez. 

Além disso, serão colocados desafios, porque há uma necessidade urgente de 

certas habilidades, equipamentos, conhecimentos e experiência que 

atualmente estão faltando.   

Para que o Corpo de Engenharia restaure sua capacidade de contribuir 

para o desenvolvimento de projetos de estradas no interior, as seguintes 

recomendações devem ser consideradas:  

A necessidade de recursos humanos é da maior importância em 

qualquer organização. Portanto, é necessário fazer de cada subunidade um 

batalhão. Isso compensará a falta de mão-de-obra quando houver mais de um 

projeto em andamento.  

Treinar pessoas de dentro da Força para preencher as lacunas das 

habilidades e conhecimentos necessários para empreender projetos dessa 

natureza. Isso inclui: gerentes de projeto, engenheiros civis, agrimensores, 

gerentes de construção , operadores e supervisores de obra . 

Recomendar que as fileiras do Corpo de Engenharia sejam destacadas 

para o Ministério de Infraestrutura Pública para serem treinadas. 
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Contratar as habilidades e os conhecimentos necessários, caso um 

projeto imediato dessa natureza seja realizado, a fim de preencher as 

lacunas.   

 Garantir que os meios adequados de transporte de equipamentos 

estejam disponíveis especificamente para o projeto da estrada.   

Garantir que o transporte seja alocado especificamente para entrega 

pontual de suprimentos.   

Demanda por um aumento no equipamento, a fim de realizar mais 

projetos simultaneamente, se necessário. 
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ANEXO A – ESTABELECIMENTO DO 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA 

 

4º Batalhão De Engenharia é composto por um tenente-coronel que é o 
comandante do batalhão. Dentro de sua sede há seus funcionários que o 
auxiliam na tomada de decisão diária para amortecer o fluxo de operações de 
suavização dentro da sede. Esses funcionários são responsáveis pela logística, 
pessoal, financiamento e administração e esquartejamento do batalhão. 

Há quatro companhias sob o comando do comandante. Estas quatro 
companhias são comandadas por um capitão. Essas empresas são 
responsáveis pelas diversas tarefas que as unidades recebem do alto comando 
e devem garantir que ela atue em seu mandato para realizar essas tarefas de 
forma eficiente e eficaz. 

Dentro dessas empresas estão soldados altamente qualificados que são 
dedicados e responsáveis em ajudar na realização da missão. 
 
 
SOLUÇÃO PRÁTICA 

 
De todas as recomendações forneceu a melhor solução prática possível, 

a criação de um corpo de engenharia bem equipado com potência e 
equipamento do homem, a fim de realizar qualquer tarefa. As pessoas dentro 
da engenharia devem estar equipadas com o conhecimento e a experiência 
que ajudarão tremendamente a fazer o trabalho dentro de seu prazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISTRICTED 

 

                   ANNEX A 

ESTABLISHMENT OF 4 ENGINEER BATTALION  

                                                                                                                   BN HQ                           

                                                                         CO                                                               1 x Lt Col 

                                                                             2IC                                                              1 x Maj                           School of Military Engineering (SME) 

                                                                              Adjt                                                            1 x Capt                                                      Trg Offr- 1 x Lt 

                                                                             RSM                                                            1 x WO 1                                                  Trg WO-  1 x   WO2 

                                                                             RQMS                                                         1 x WO 2                                           Admin NCO 1 x LCPL 

                                                                             Secretary Gd 1                                          1 x CPL                                           

                                                                            Computer Operator Gd 2                        1 x CPL                                                                                                                                    

                                                                              

 

 40 Admin Coy     41 Const Coy      42 Fd Coy              43 EME Coy 

    

    

                                      411 Const Pl        412 Const Pl         413 Const Pl        421 Road Pl       422 Bridge Pl   423 EOD/IED Pl  431 Pl       432 Pl      423 Pl 

                    MT Pl      Elec Pl    Weld Pl 

  

       EME Stores  Gen Stores      Cbt Engr Stores           
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

ENTREVISTAS REALIZADAS COM VÁRIOS MILITARES DO CORPO DE 

ENGENHARIA NA FORÇA DE DEFESA DA GUIANA.  

Tenente-Coronel Selwyn Austin.  

 Pergunta feita:  

1. A missão do corpo de engenharia e seu mandato?  

2. Tarefas das subunidades? 

3. Limitações do corpo de engenharia?  

4. Os recursos humanos do corpo de engenharia?  

5. desafios no desenvolvimento de projetos rodoviários? 

 

Capitão John Seepaul. 

Pergunta feita:  

1. Equipamento do corpo de engenharia?  

2. Equipamento necessário para o projeto rodoviário do interior? 

 

Capitão Budeshar Persaud.  

Perguntas feita:  

1. Contribuição do corpo de engenharia para o desenvolvimento do 

interior? 

2. Papel da construtora e sua contribuição para projetos rodoviários? 


