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RESUMO 

 
APOIO DA 6ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE DE SELVA NA 
CIDADE DE MARABÁ-PA EM PROVEITO DA 23º BRIGADA DE INFANTARIA 

DE SELVA 
 
 

AUTOR: David Allan Chagas Dos Santos 
ORIENTADOR: Rodrigo Giacomin Tintori 

 
O Brasil é uma das 5 maiores nações territoriais do mundo, e defender essa 
grande extensão de terra não é uma tarefa fácil. Dentre os diferentes biomas 
que compõe o país, o ambiente amazônico se destaca devido sua extrema 
importância estratégica para o mundo em razão de dispor de elevadas riquezas 
naturais e minerais vitais para a humanidade. Levando em consideração a 
elevada cobiça da comunidade internacional, devido o valor estratégico da 
região; o Exército Brasileiro estabeleceu a presença de brigadas de infantaria 
de selva, como a 23° Bda Inf Sl sediada na cidade de Marabá-PA, com o intuito 
de promover a presença militar efetiva nesse ambiente tão peculiar. Essas 
brigada promovem diversas operações militares na região, contudo possuíam 
restrições em razão de realizarem alguns trabalhos de forma muito limitada por 
não dispor de uma unidade/subunidade de engenharia orgânica. A ausência da 
engenharia de combate de selva prejudicava a mobilidade, contra mobilidade e 
proteção devido a tropa não dispor de trabalhos técnicos de engenharia que 
são responsáveis por multiplicar o poder de combate das armas bases. As 
frações de E Cmb Sl contam com material e pessoal especializado para 
realizar apoio nas diversas operações na selva, contudo, o Brasil ainda não 
dispunha de uma doutrina experimentada no que tange apoio de E Cmb nesse 
bioma geográfico e isso restringiu o EB apenas aos conhecimentos teóricos 
documentados nos manuais de campanha. A criação da 6° Cia E Cmb Sl veio 
com o intuito de agregar maior valor de combate da 23° Bda, realizando 
trabalhos e apoio geral de engenharia visando suprir a carências operacionais 
das armas bases que atuam na região. 
 
 
 
 
 

  

Palavras-chave: Trabalho. Engenharia. Brigada. Infantaria. Selva. Combate. 
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ABSTRACT 

SUPPORT FROM THE 6th JUNGLE ENGINEERING COMPANY IN THE CITY 
OF MARABÁ-PA IN ADVANCE OF THE 23rd JUNGLE INFANTRY BRIGADE 

 
                                 

AUTHOR: David Allan Chagas Dos Santos 
ADVISOR: Rodrigo Giacomin Tintori 

 
 
Brazil is one of the 5 largest territorial nations in the world and defending this 
great expanse of land is not an easy task. Among the different biomes that 
make up the country, the Amazonian environment stands out due to its extreme 
strategic importance to the world because it has high natural and mineral riches 
vital to humanity. Taking into account the high greed of the international 
community, due to the strategic value of the region; the Brazilian Army 
established the presence of jungle infantry brigades, such as the 23rd Bda Inf Sl 
based in the city of Marabá-PA, in order to promote the effective military 
presence in this peculiar environment. These brigades promote various military 
operations in the region, however they had restrictions due to carrying out some 
work in a very limited way because they did not have an organic engineering 
unit/subunit. The absence of jungle combat engineering impaired mobility, 
countermobility and protection due to the troop not having technical engineering 
work that are responsible for multiplying the fighting power of the base 
weapons. The fractions of E Cmb Sl have specialized material and personnel to 
support the various operations in the jungle, however, Brazil did not yet have a 
doctrine experienced regarding support of E Cmb in this geographical biome 
and this restricted the EB only to the theoretical knowledge documented in the 
campaign manuals. The creation of the 6th Cia E Cmb Sl came with the aim of 
adding greater combat value 23° Bda performing work and general engineering 
support to meet the operational shortage of base weapons operating in the 
region. 

  

Keywords: Work. Engineering. Brigade. Infantry. Jungle. Combat. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O dia 28 de fevereiro de 2020, foi um dia marcante para a arma de 

engenharia do Exército Brasileiro, sendo inaugurada na cidade de Marabá-PA 

a 6° Cia de Engenharia de Combate de Selva (6° Cia E Cmb Sl), cuja atuação 

se dará em apoio a 23ª Brigada de Infantaria (23° Bda Inf Sl). A partir daí, a 

brigada de infantaria de selva da Amazônia passa a contar com mais um 

módulo de combate que lhe proporcionará apoio a mobilidade, 

contramobilidade e proteção.  

Desde os anos 80, o Exército Brasileiro (EB) institui e transfere diversas 

unidades de combate de distintas regiões do país para a Amazônia, visando 

potencializar seu poder de combate terrestre na região, aumentando sua 

influência no que diz respeito a segurança das fronteiras nacionais.  

 A doutrina de Engenharia de Combate de Selva (E Cmb Sl) do Exército 

Brasileiro, está pautada no Manual de Campanha C 5-10 - O Apoio de 

Engenharia no Escalão Brigada. Contudo, até fevereiro de 2020, o Brasil não 

possuía nenhuma unidade de E Cmb Sl. Logo, tem-se a efetivação de testes 

no que se refere ao apoio de engenharia às “Grandes Unidades” de infantaria 

no ambiente de selva.  

 A concretização prática da base teórica do referido manual, vai se 

processar ao longo do tempo e deve passar por constantes atualizações, para 

o melhor aproveitamento da arma de engenharia em apoio às Brigadas de 

Infantaria.   

 

1.1 PROBLEMA 

 

Tendo em vista as dimensões da região amazônica, é notório a 

presença de diversas organizações militares instaladas nessa região. Dentre 

elas, a 23° Brigada de Infantaria de Selva, localizada em Marabá-PA, tem um 

papel muito importante ao demarcar a presença do Exército Brasileiro (EB) 

nesse ambiente operativo de selva, visto que a região tem muita importância no 

que tange aspectos estratégicos para a soberania nacional. Até o início do ano 

de 2020, esta brigada não dispunha de uma Subunidade (SU) de engenharia 

orgânica, que é prevista na doutrina do EB. Contudo, no 28 de fevereiro de 
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2020 foi criada a 6° Cia E Cmb Sl na localidade da 23° Bda Inf Sl. Desse modo, 

buscou-se verificar que tipos de contribuição no que se refere ao apoio de 

engenharia, a criação dessa OM proporcionou para as diversas missões 

realizadas pela brigada no ambiente operativo de selva? 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema  
 

Essa pesquisa irá abordar as peculiaridades do ambiente de selva e a 

atuação das brigadas de infantaria nesse ambiente operativo. Dessa maneira, 

o foco é verificar os diversos trabalhos que uma companhia de engenharia de 

combate poderá realizar em prol da Bda Inf Sl, visando potencializar o seu 

poder de combate.  Assim, serão verificados nos manuais de campanha C 5-10 

(Apoio de Engenharia no Escalão Brigada) e o EB70-MC-10.237 (Engenharia 

nas Operações) as possibilidades de uma SU de engenharia de selva no que 

tange o apoio a uma “Grande Unidade” de infantaria. 

A doutrina do Exército Brasileiro prevê uma Unidade/Subunidade 

(U/SU) de engenharia orgânica da Bda Inf Sl. A ausência da engenharia 

orgânica da brigada, limita de certa forma o real potencial dessas brigadas na 

região amazônica em razão da falta dos trabalhos técnicos inerentes a arma de 

engenharia que proporcionam mobilidade, contramobilidade e proteção à tropa 

amiga. 

Atualmente, é possível notar a elevada demanda de trabalhos técnicos 

de engenharia nas diversas missões por parte das Bda Inf Sl e operações nível 

Grande Unidade (GU), realizadas na região amazônica a partir de 2010, tais 

como: Ágata, Hiléia Pátria, Amazônia, Machifaro e Amazonlog (BRASIL, 2017). 

Os trabalhos realizados por uma subunidade E Cmb Sl são sumários e 

não permanentes, e visam atender as necessidades mais imediatas da Bda. No 

que tange o apoio em profundidade, a Cia E Cmb executa os trabalhos de 

necessidade mais imediata da frente de combate, possibilitando impulsão 

durante o mesmo, objetivando o cumprimento da missão. 

O tema de pesquisa deste trabalho, está inserido na linha de pesquisa 

do apoio de engenharia ao escalão brigada e na área de doutrina, visto que 
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será delineada na potencialidade que uma SU de engenharia orgânica poderá 

proporcionar a uma brigada de infantaria de selva nos aspectos de mobilidade, 

contramobilidade e proteção. 

 

1.2 HIPÓTESE 

 

Partindo da premissa de que as Organizações Militares (OMs) 

subordinadas à 23ª Bda Inf Sl realizavam suas diversas operações militares 

sem a presença da engenharia de combate, a criação de uma OM de 

engenharia na localidade dessa brigada, viabilizou a multiplicação do poder de 

combate, a partir do momento que fornece apoio de pessoal e material técnico 

de engenharia para as diversas missões realizadas nas regiões de selva.   

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 
 

A fim de determinar as demandas de uma Bda Inf Sl em apoio de 

engenharia, o presente estudo pretende analisar o apoio da 6° Cia E Cmb Sl na 

cidade de Marabá-PA, em proveito da 23ª Bda Inf Sl, com o intuito de avaliar a 

contribuição da Cia de Engenharia na ampliação do poder de combate no 

ambiente operativo de selva.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a. Apresentar as características do ambiente amazônico no contexto das 

operações terrestres; 

b. Expor conceitos doutrinários da Brigada de Infantaria de Selva; 

c. Elucidar a estrutura organizacional da 6ª Cia E Cbm Sl; 

d.  Expor as diversas atividades executadas na Cia E Cmb Sl de 

Marabá-PA no que compete o adestramento das suas frações; 

e. Abordar as limitações com a ausência do apoio de engenharia e as 

possibilidades que uma U/SU proporcional para a 23ª Brigada de 

Infantaria de Selva.                            
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2 REFERENCIAL TEÓRICO    

 

2.1 AMBIENTE AMAZÔNICO 

 

É sabido que a região amazônica dispõe uma abundância de riquezas 

naturais, que são de suma importância para manutenção da espécie humana, 

tais como recursos hídricos, por possui a maior reserva de água doce do 

mundo. Além disso, comporta uma diversidade de minerais, espécies vegetais 

e animais.  

A Amazônia é coberta por uma densa região de floresta latifoliada 

equatorial, possuindo uma grande biodiversidade e se estendendo por cerca de 

50% do território brasileiro, cuja preservação de seus recursos está na pauta 

de prioridade da comunidade científica internacional.  

Desse modo, quanto a delimitação da área operacional da região 

amazônica, pode-se dizer que:  

 

Possui uma área aproximada de 50% do território nacional. Contém a 

maior bacia hidrográfica do planeta, a do rio Solimões / Amazonas, 

estendendo-se do oceano Atlântico aos contrafortes dos Andes, 

limitada ao norte pelo planalto Guianense e ao sul pelo planalto 

Central Brasileiro (Instruções Provisórias 72-1, Operações na selva, 

p.2-1) 

 

Além disso, quanto a sua extensão territorial: 

 

A Amazônia Legal corresponde à área de atuação da 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM 

delimitada no Art. 2o da Lei Complementar n. 124, de 03.01.2007. A 

região é composta por 52 municípios de Rondônia, 22 municípios do 

Acre, 62 do Amazonas, 15 de Roraima, 144 do Pará, 16 do Amapá, 

139 do Tocantins, 141 do Mato Grosso, bem como, por 181 

Municípios do Estado do Maranhão situados ao oeste do Meridiano 

44º, dos quais, 21 deles, estão parcialmente integrados à Amazônia 

Legal. Possui uma superfície aproximada de 5.015.067,749 km², 

correspondente a cerca de 58,9% do território brasileiro (IBGE, 2019) 
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Figura 1- Amazônia Legal 

 

 
 

Fonte: IBGE (2014) 

Com base nas dimensões do bioma amazônico, cuja ocupação 

demográfica se divide em fronteiras com diversas nações estrangeiras, a 

presença do Exército Brasileiro (EB) se faz necessária nessas regiões, tendo 

em vista a importância estratégica e sua capacidade de comportar uma 

abundância de riquezas e recursos naturais de todos os tipos, que são 

cobiçados internacionalmente. Desse modo, visando proporcionar maior 

segurança nessa região, teve-se a ampliação do domínio militar na mesma. 

 

Conforme afirma Ceará (2011, p. 1-2): 

 

Buscando a criação de uma doutrina militar autônoma e enquadrada 

a realidade brasileira, diante da derrota do Exército argentino na 

guerra das Malvinas e do abandono da hipótese de guerra com a 

Argentina, que até meados dos anos 1980 era percebida pelo 

Exército brasileiro como principal ameaça para a nação, as Forças 

Armadas voltaram o seu olhar para a proteção da Amazônia e de 

suas frágeis fronteiras, momento este em que se cogitava uma 

possível internacionalização da floresta.  

 A má organização do Exército, era possível de se constatar, por 

exemplo, o Rio de Janeiro concentrava um número muito grande de 

brigadas o que não se justificava nem mesmo num período de 
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Guerra-Fria, e em oposição, o vasto território amazônico contava com 

uma precária presença da força. Ficou claro que o impacto negativo 

da derrota argentina serviu de reflexão aos militares brasileiros, tanto 

que em 1984 surge o primeiro planejamento reestruturador da força 

que perdura, com adaptações, até os dias de hoje, o Sistema de 

Planejamento do Exército – SIPLEx. 

 

 

2.2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA  

 

O Exército Brasileiro, com intuito de melhor se estabelecer no ambiente 

operativo amazônico, criou diversas unidades de infantaria de selva tanto 

subordinadas ao Comando Militar do Norte (CMN) como ao comando Militar da 

Amazônia (CMA).  

A Brigada como Grande Unidade (GU) interarmas deve possuir 

elementos de combate, apoio ao combate e apoio logístico (BRASIL, 2014, 

pag. 6-12).  

A potência militar da 23ª Bda Inf Sl incorpora diversas organizações 

militares como: batalhões de infantaria, esquadrões de cavalaria, grupos de 

artilharia e companhia de comunicações e companhia de engenharia e 

batalhão logístico.  

Essa Grande Unidade (GU), foi criada com o propósito de promover a 

segurança e integrar a Amazônia brasileira, com ênfase na área do bico do 

papagaio que engloba porções do estado do Pará, Maranhão e Tocantins, na 

qual se sediava a guerrilha do Araguaia, ampliando a capacidade do EB na 

região da Amazônia Oriental.  

É estabelecido como base nos manuais do Exército Brasileiro, o apoio 

de uma unidade ou subunidade de engenharia ao escalão brigada, que visa 

proporcionar apoio de engenharia tanto com pessoal de elevado conhecimento 

técnico, quanto em equipamento especializado de engenharia, para suprir as 

limitações das brigadas de infantaria e multiplicar o poder de combate. Nesse 

contexto, a engenharia tem o intuito de apoiar a arma base, aproveitando e 

organizando o terreno em proveito das forças apoiadas, fornecendo maiores 

capacidade de mobilidade, contramobilidade e proteção às tropas no teatro de 

operações.  

 



19 
 

Conforme aborda o manual de campanha EB70-MC-10.237 a 

engenharia nas operações, os fatores multiplicadores, irão proporcionar: 

 

 

 

Fonte: Exército Brasileiro (2018, p. 2-5, 2-6) 

 

Apoio à Mobilidade 

É o conjunto de tarefas desenvolvidas para proporcionar as 

condições necessárias ao movimento contínuo e ininterrupto de 

uma força amiga. Compõe-se, dentre outros, de trabalhos de 

abertura de passagens em obstáculos; de transposição de cursos 

de água; de conservação e reparação de pistas e estradas; e de 

destruição de posições organizadas do inimigo, proporcionando 

condições para que a manobra tática obtenha rapidamente 

vantagens sobre a posição do inimigo 

Contramobilidade 

É o conjunto de tarefas que objetivam deter, retardar ou canalizar o 

movimento das forças inimigas para, em princípio, contribuir com a 

destruição dessas forças. No apoio à contramobilidade são 

desenvolvidas tarefas que proporcionam maior valor defensivo ao 

terreno, principalmente pela construção de obstáculos, de acordo 

com a intenção do comandante tático, restringindo a liberdade de 

manobra do inimigo. 

Apoio à Proteção 

É o conjunto de tarefas que têm por objetivo reduzir ou anular os 

efeitos das ações do inimigo e das intempéries sobre a  tropa e o 

material, proporcionando abrigo, segurança e bem-estar; e ampliar 

a capacidade de sobrevivência das forças em campanha, 

prestando assistência às tropas em combate ou realizando 

trabalhos de fortificações, camuflagem e instalações que aumentem 

o valor defensivo das posições. 

Apoio Geral de Engenharia 

É o conjunto de tarefas que mantém, modificam ou complementam 

o ambiente físico do teatro de operações e proporcionam a 

infraestrutura necessária para as operações militares, 

principalmente quanto à manutenção do fluxo logístico, ao apoio de 

fogo e ao sistema de comando e controle. Compreende, ainda, as 

tarefas da função logística engenharia realizadas em proveito de 

todo o teatro de operações. 

Tabela 1- Atividades e tarefas de engenharia 
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A engenharia tem como função: 

  

[...] arma de apoio ao combate que tem como missão principal 

proporcionar aos elementos de combate da Força Terrestre o apoio 

especializado à mobilidade, contramobilidade e proteção da tropa, 

nas operações desencadeadas no amplo espectro dos conflitos, 

caracterizando-se como um fator multiplicador do poder de combate. 

Provê, ainda, Apoio Geral de Engenharia e apoio de Geoinformação à 

Força Terrestre (ou ao Exército). A Engenharia contribui, também, 

com a função de combate logística, executando as tarefas do Grupo 

Funcional Engenharia, da Área funcional Apoio de Material. Esse 

apoio é chamado de “Logística de Engenharia”. Em tempo de paz, a 

Engenharia coopera com o desenvolvimento nacional e o bem estar 

social, realizando projetos, obras e assistência técnica em patrimônio 

imobiliário e meio ambiente em atendimento a órgãos federais, 

estaduais, municipais e, excepcionalmente, a iniciativa privada, além 

de atendimento à população nas ações de defesa civil (BRASIL, 

2016, p 3).  

  
 

É imprescindível compreender a atuação das brigadas de infantaria de 

selva, pois só assim poderá implementar as doutrinas propostas nos manuais 

do Exército Brasileiro em prol da garantia do apoio contínuo de engenharia, 

embasando nas missões características de E Cmb Sl.  

De acordo com manual de campanha EB70-MC-10.237, o apoio de 

engenharia às operações em ambiente operacional de selva se procede da 

seguinte maneira:  

 

7.2.6 Para o apoio de Engenharia nas operações na selva devem ser 

considerados os seguintes fatores: a) existência de áreas alagadiças; 

b) escassez ou ausência de estradas; EB70-MC-10.237 7-2 c) 

escassez de recursos locais, pois mesmo as poucas localidades 

existentes não contam, na maioria das vezes, com materiais de 

construção, suprimentos, água potável, energia elétrica e outros 

recursos para apoio às tropas; d) extrema dificuldade aos 

movimentos através da selva, inclusive para o homem a pé; e e) 

ampla utilização dos cursos de água para os deslocamentos.  

7.2.7 A tarefa de reconhecimento de Engenharia nesse ambiente 

operacional é de capital relevância e apresenta como principal 

dificuldade a limitação da observação. É de primordial importância o 

reconhecimento das trilhas, pistas, estradas e cursos de água, bem 

como o reconhecimento dos recursos locais.  

7.2.8 Os reconhecimentos devem, ainda, assinalar: a) as 

características dos cursos de água, em particular, os níveis e 

traçados nos diferentes períodos do ano e as condições das margens 

nos locais favoráveis ao desembarque; b) pontos de captação de 

água; c) tempo necessário aos deslocamentos; d) exatidão das 
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cartas; e) possibilidades e limitações para o apoio de Engenharia; e f) 

outras informações julgadas úteis.  

7.2.9 A Engenharia executa os trabalhos essenciais de construção de 

pistas e pontes. Quando houver uma Engenharia do escalão superior 

em apoio, esta pode encarregar-se dessas tarefas. 

 7.2.10 Levando em conta as características do ambiente de selva, a 

atividade de construção será imprescindível para atenuar a 

precariedade da infraestrutura da área de operações, com destaque 

para construção de atracadouros, pistas de pouso, abrigos para a 

tropa e instalações logísticas. Nesse mister, deverá ser dada ênfase à 

utilização de recursos locais, para diminuição da necessidade de 

suprimento e de transporte de material.  

7.2.11 A fisiografia do ambiente de selva requer a execução de 

operações extremamente descentralizadas, devendo a Engenharia 

estruturar seu apoio de forma modular. O módulo deve ser capacitado 

a atuar de forma independente e constituído de acordo com as 

servidões impostas pela operação em questão, admitindo-se inclusive 

o fracionamento do GE.  

7.2.12 Caso a região disponha de cursos de água navegáveis, eles 

comporão a rede de transportes. Cabe à Engenharia cooperar no 

planejamento de sua utilização, obtendo seus dados técnicos e 

executando obras complementares (pontos de atracação, 

ancoradouros etc.), caso necessário (BRASIL, 2018, p. 7-1, 7-2) 

 

 

Essa diversidade de trabalhos técnicos que a engenharia realiza, visam 

agregar poder de combate para as brigadas atuarem no teatro de operações 

em que estiverem inseridas, dada a complementariedade das diversas frações 

do Exército Brasileiro. No que se refere a integração da arma base e arma de 

apoio, são imprescindíveis para os êxitos nos cumprimentos das mais diversas 

missões que o EB participa, tanto no cenário nacional como no internacional. 

 

2.3 CIA E CMB SL 

 

As unidades e subunidades de engenharia de combate são as unidades 

e subunidades que operam, normalmente, na zona de combate, apoiando 

diretamente as ações de combate, sendo exemplos de unidades de apoio: os 

Batalhões de Engenharia de Combate e as Companhias de Engenharia de 

Combate (BRASIL, 1999, p.1-6)  

O manual de apoio de engenharia ao escalão brigada, prevê que as 

brigadas de infantaria de selva (Bda Inf Sl) tenha uma Cia E Cmb Sl orgânica 

da brigada, sendo constituída por uma Seção de Comando, um Pelotão Apoio, 
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um Pelotão Embarcação e três Pelotões de Combate, de acordo com a figura 

retirada do manual C 5-10:   

 

Figura 2- Organograma da Cia E Cmb Sl 

 

Fonte: Exército Brasileiro (2000, p. 6) 

A engenharia atua em um contexto de operações convencionais no 

ambiente de selva, da seguinte forma:   

 

(1) O emprego da Cia E Cmb Sl será realizado por meio de ações 

que facilitarão a mobilidade da tropa apoiada e das que proporcionem 

contramobilidade ao Ini, através de Trab Tec e Atv Log. Pelas 

características da região, a ênfase do apoio será sobre os eixos de 

progressão, trilha, varadouros, estradas, cursos d’água, e em 

localidades de importância tática e estratégica (acidentes capitais).    

(2) Os reconhecimentos devem voltar-se para as condições dos 

cursos 6-3/6-7 6-3 C 5-10 d’água, mantendo dados atualizados dos 

níveis e traçados nos diferentes períodos do ano, possibilidade de 

utilização, bem como reconhecendo as margens para desembarque e 

a existência de atracadouros. Deve-se verificar a situação das pistas 

de pouso e estradas e suas condições de trafegabilidade, o 

levantamento dos recursos locais, os aeródromos e ZPH.   

 (3) Nos trabalhos de estradas, a Cia E Cmb Sl deve se preocupar 

com aquelas que já estão construídas e mantê-las em condições de 

tráfego.    

(4) Nas atividades de pontes, cresce de importância a utilização dos 

recursos locais como balsas, empurradores, “ferry-boats”, 

ancoradouros e portos. Equipagem de pontes flutuantes podem ser 

empregadas na construção ou melhoria de atracadouros. Portadas 

poderão ser utilizadas em pequenas travessias e como base de 

patrulha para operações ribeirinhas.    

(5) A atividade de construção de pontes de circunstância deve ser 

bem desenvolvida, e buscada para fazer frente às características da 

região, seja pela existência da grande quantidade de cursos d’água, 

seja pela abundância de madeira.    

(6) Nos trabalhos de organização do terreno, dar-se-á ênfase aos 

assuntos de camuflagem, grande uso de explosivos, utilização de 

recursos locais para a construção de obstáculos de proteção local 
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nos pontos fortes, minagem (terrestre e fluvial) e aplicação de 

técnicas de armadilhas.   

 (7) Quanto às instalações, essa atividade deve ser desenvolvida no 

apoio às necessidades para melhoria dos postos de comando (PC), 

das ZPH, dos atracadouros e das bases de combate, que requeiram 

técnica e equipamento especializado.    

(8) A Cia E Cmb Sl deverá prestar assistência técnica às unidades da 

Bda Inf Sl nos assuntos de fortificações de campanha, navegação, 

minas e armadilhas, dentre outros (BRASIL, 2000, p. 6-2)   

  

 Além disso, para desempenhar com êxito sua nobre missão de apoio, a 

6° Cia E Cmb Sl vai contar com diversos materiais e equipamentos, que vão 

auxiliar o cumprimento das mais diversas operações terrestres realizadas pela 

brigada.   

Conforme o manual de campanha C 5-10, os principais equipamentos 

empregados no contexto de selva são:   

 

(...) carregadeira sobre rodas; motoniveladora; retroescavadeira; 

penetrômetro de cone; Eqp de mergulho; sonar; Vtr ¾ Ton; Vtr 5 Ton; 

Vtr guindaste; Vtr oficina; Vtr cavalo mecânico; reboque com 

compressor de ar com Cj de ferramentas pneumáticas; Vtr 

basculante; GPS; moto-serra; Eqp de sapador; e óculos de visão 

noturna.  (BRASIL, 2000, p. 6-10) 

  

 

2.4 6° CIA E CMB SL 

 

A 6ª cia E Cmb Sl é a primeira organização militar de engenharia de 

combate de selva da Amazônia, nascida em 1985, em Santa Maria- RS, como 

6ª Companhia de Engenharia de Combate Blindada. Atendendo ao 

planejamento estratégico do Exército, essa subunidade foi ativada em 1° de 

janeiro de 2020, na cidade de Marabá no estado do Pará, ocupando 

inicialmente suas instalações provisórias no aquartelamento do 23ª Batalhão 

Logístico de Selva.    

A Cia é subordinada a 23ª Bda de Inf Sl, força de emprego estratégico 

do Exército Brasileiro, tendo como missão proporcionar mobilidade a nossas 

tropas, assegurar a contramobilidade frente ao deslocamento do inimigo e 

contribuir para proteção, além de realizar trabalhos técnicos de engenharia em 

prol das tropas da brigada.   
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 A Companhia possui em sua organização um efetivo de 170 militares, 

estando estruturada em 3 pelotões de engenharia de combate de selva, um 

pelotão de embarcações e equipagens, um pelotão de engenharia de apoio e 

um pelotão de comando e apoio. Os 3 pelotões de engenharia de combate de 

selva, pelotões: Xingu, Marupiara e Mundurucu, são as frações de emprego 

componente da Força-Tarefa Transamazônica (F-T Transamazônica), aptos a 

serem empregados a qualquer momento em apoio as operações na selva, 

ribeirinhas, de garantia da lei e da ordem, dentre outras.   

Os pelotões compõem o módulo precursor emergencial da força de 

apoio a defesa civil e são frações responsáveis por realizar os diversos apoios 

de engenharia as organizações militares da brigada, e tem como 

responsabilidade formar os militares do efetivo variável da companhia.   

O pelotão de embarcações e equipagens, denominado pelotão Manitu, 

guarda, mantém e transposta as embarcações de combate e logísticas da 

subunidade, além das equipagens de portada e passadeira.   

O pelotão Suçuarana, sendo de engenharia e apoio, detém a força 

motriz com as viaturas e equipamentos pesados, estando apto à realizar 

trabalhos em estradas e a fornecer apoio necessário às outras frações.   

O pelotão de comando e apoio, pelotão Canindé, prevê o pessoal e 

meios necessários para o funcionamento administrativo da companhia, além de 

controlar e distribuir todo suprimento.   

No distintivo da companhia, a onça-pintada, animal audaz e símbolo do 

indômito sentimento de brasilidade, mescla-se com o lendário castelo da arma 

azul-turquesa, abrigo perpétuo de tradições e pioneirismo.   

O Brado de “selva” de poucas letras, traduz o imponente ambiente 

operacional pelo qual se luta, tendo-o como aliado, e reflete o espírito e 

sentimento de dever daqueles que se comprometem a proteger a Amazônia.    

Estes são os pontoneiros da Transamazônica, a primeira organização 

militar de engenharia de combate de selva do Exército Brasileiro, uma tropa 

coesa e sempre pronta para atuar na defesa da pátria e da Amazônia 

brasileira.  
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 2.5 AS POSSIBILIDADES DE EMPREGO DA 6° CIA E CMB SL 

 

2.5.1 Mergulho 

 

A 6ª Cia E Cmb Sl tem realizado adestramento nas instalações do 52ª 

Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), visando aumentar a capacidade 

operativa do grupo de mergulhadores no que tange a utilização do 

equipamento de mergulho autônomo. A atividade de mergulho, característica 

da arma de engenharia, é de vital importância para o apoio as Grandes 

unidades (GU) do Exército Brasileiro, proporcionando a capacidade de atuarem 

em ambientes aquáticos e realizarem reconhecimentos de engenharia, resgate 

de materiais, reflutuação de embarcações de combate e infiltração para 

realizarem operações nesses ambientes cercados por inúmeros afluentes que 

demarcam as hidrovias amazônicas. 

 

Figura 3- Adestramentos dos mergulhadores na 6ª Cia E Cmb Sl.  

 

 

 

Fonte: Página da 6ª Cia E Cmb Sl no Instagram 

2.5.2 Explosivos e Destruições 
 

A brigada antes de possuir uma U/SU orgânica, possuía uma relativa 

limitação quanto ao material e pessoal especializado no emprego de 

explosivos, que é uma atividade de grande importância nas missões militares. 
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O emprego de explosivo é uma atividade inerente a arma de engenharia e a 

presença de uma unidade de combate, traz consigo novas possibilidades para 

as diversas missões que serão realizadas pelas mais diversas Organizações 

Militares (OM), subordinadas a brigada de infantaria de Marabá. Além da Cia 

de engenharia promover os adestramentos de seus militares, também poderá 

capacitar militares de outra OM quanto aos materiais e procedimentos, para 

realizarem acionamentos reais. A 6ª Cia E Cmb Sl, por meio do adestramento 

constante de seus militares, visa estar em pronto emprego para atuar nesse no 

ambiente operativo de selva, no que tange ao uso de explosivos e 

destruições. A engenharia fornece apoio técnico, constituindo patrulha de 

destruição, executando instrução de explosivos e elaborando estudo do 

terreno. 

Marabá (PA) - No dia 12 de agosto de 2020, sob coordenação da 3ª 

Seção e do 1º Ten Alessandro Gonçalves Giaretta, ocorreu a Instrução de 

Explosivos e Destruição, na Base de Selva Ten Rogério Luiz (BaSTRoL). A 

instrução teve como objetivo capacitar e adestrar os militares da F-T 

Transamazônica, em acionamento de cargas reais. 

 

Figura 4- Instrução de explosivo na 6° Cia E Cmb Sl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GIARETTA (2020) 
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A utilização de explosivos, possibilita que as tropas do Exército Brasileiro 

realizem ações, como: explosões de pistas de pouso clandestinas que estão 

presentes dentro do ambiente de selva. Essas pistas são usadas para dar 

suporte a diversas atividades ilícitas na região, dentre elas, garimpo ilegal, 

tráfico de armas e drogas na região. 

 

2.5.3 Reconhecimento de Engenharia 

 

Atendendo as necessidades da 23ª Bda Inf Sl, a Cia efetuou o 

reconhecimento de 181 km de estradas na cidade de Marabá. Essas atividades 

da companhia de engenharia, tem por objetivo reconhecer características 

dessa via de acesso, verificar as condições de trafegabilidade, a existência de 

pontes e suas características como: material, dimensões, condições e classes. 

Esses Reconhecimentos de Engenharia (Rec Eng) obtêm dados dos itinerários, 

tais quais as características do terreno e possíveis pontos críticos, que visam 

reconhecer o eixo oeste a partir de Marabá, para conhecer as características 

de um possível futuro trajeto, que poderá ser percorrido pela brigada e atuar 

realizando apoio de engenharia em toda área de interesse dessa organização 

militar (OM), almejando minimizar interferência na mobilidade da tropa. 

 

Figura 5- Reconhecimento de ponte realizado pela 6ª Cia E Cmb Sl 

 

 
 

Fonte: GIARETTA (2020)  
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Conforme o manual de companha C 5-36: 

 

Reconhecimento de engenharia- é um trabalho técnico de engenharia 

que objetiva a busca de informes especializados de engenharia. 

Esses reconhecimentos buscam obter dados sobre:  

(1) rodovias e itinerários; (2) ferrovias; (3) pontes; (4) vaus; (5) balsas 

ou postadas; (6) trabalhos de fortificação; (7) matérias e 

equipamentos de engenharia; (8) atualização de cartas; (9) recursos 

locais; (10) suprimento de água; (11) cursos de água; (12) áreas 

apara estacionamento; (13) instalações; (14) campos de pouso e 

heliporto;  

(15) túneis; (16) obstáculos naturais; e (17) outros de natureza 

semelhantes (BRASIL, 1997, p.1-1)  

 

Esses dados dos reconhecimentos de engenharia, buscam obter 

informações e conhecimentos que serão de interesse para as decisões de 

comando. Essas informações (oral, escrita ou gráfica), de características do 

terreno, das possibilidades e limitações do inimigo, irão permitir que as tropas 

planejem de maneira mais eficaz suas operações militares. 

3 METODOLOGIA   

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva com 

abordagem quanti-qualitativa, no qual inicialmente foi realizado uma seleção de 

materiais (manuais e monografias) presentes na Biblioteca Digital do Exército, 

utilizando-se como palavras-chave: “engenharia”, “brigada”, “apoio” e “selva”, 

para busca de conteúdos já publicados relacionados à temática. Além disso, 

foram utilizados sites da internet e a rede social da 6ª Cia E Cmb Sl para coleta 

de informações que serviram de subsídio para a elaboração do trabalho.  

Logo, após a leitura dos materiais foi efetuado um questionário virtual 

produzido através do Google Forms (criado pelo próprio autor do trabalho), no 

qual foi enviado por e-mail e aplicado à militares que atualmente estão servindo 

na 6ª Cia E Cmb Sl de Marabá-PA, cujo período para sua realização ocorreu 

durante um mês (março à abril/2021) visando avaliar as possibilidades que a 

mesma tem fornecido à 23ª Bda Inf Sl, como fator multiplicador de combate no 

que tange aspectos relativos ao apoio de engenharia no ambiente de selva. 

Dessa maneira, foi perguntado inicialmente como os militares julgam o 

grau de importância do apoio de engenharia às atividades de combate no 
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ambiente de selva; quais são os trabalhos de engenharia necessário ao apoio à 

23ª Bda Inf Sl no emprego de SU de engenharia neste ambiente operacional; 

as principais possiblidades que a presença de uma SU de engenharia orgânica 

tem proporcionado a 23ª Bda Inf Sl; e por fim, quais as tarefas que a 6ª Cia E 

Cmb Sl tem realizado no ambiente operativo de selva em apoio ao Escalão 

Brigada.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Com base nos dados obtidos, através da realização do questionário para 

obtenção de informações mais precisas sobre o emprego da doutrina 

experimentada na 6ª Cia E Cmb Sl na cidade de Marabá-PA, constatou-se a 

importância da presença do apoio de engenharia para consecução dos 

trabalhos realizados pela 23ª Bda Inf Sl. 

 

Tabela 2- Militares entrevistados 

Nome Justificativa 

Souto Monteiro - Cap EB 

 

- Serviu em OM de Combate e Construção                                                                        

- Foi instrutor da AMAN.                                                                                             

- Atualmente, serve na 6°Cia E Cmb Sl 

- Já desempenhou a função de S1 e S4 na 6° Cia E Cmb Sl. 

Zanovello - Cap EB - Atualmente desempenha a função de S3 da 6° Cia E Cmb Sl. 

Fábio Silva - 2° Sgt EB - Atualmente serve na 6° Cia E Cmb Sl. 

Edson Mendes - 2° Sgt EB - Atualmente serve na 6° Cia E Cmb Sl. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor   

 

Os militares citaram o manual de campanha C 5-10 Apoio de Engenharia 

no Escalão Brigada, como fonte de consulta documental, que aborda de 

maneira bem detalha as diversas possibilidades de trabalhos de engenharia 

realizados no ambiente de selva, em benefício da Bda Inf Sl. Ambos os 

militares que responderam ao questionário, acreditam que a SU teria 

capacidades suficientes para prestar o apoio a 23ª Bda Inf Sl, mas que isso 
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não elimina a necessidade da criação de uma Batalhão de Engenharia de 

Combate de Selva. É notório que uma SU ainda não é a fração ideal para 

apoiar uma brigada. Não obstante, a presença dessa Cia de engenharia, já tem 

proporcionado novas possibilidades para a arma base atuar nas densas 

regiões de floresta, que norteiam o ambiente de selva. 

A 23ª Bda Inf Sl era deficiente em Apoio de Engenharia tanto no que se 

refere a militares especializados quanto ao material utilizado. Durante o 

primeiro ano de experimentação da doutrina de E Cmb Sl na 6ª Cia E Cmb Sl, 

foi elencado pelos militares que atualmente a Cia E tem proporcionado à Bda a 

realizar manutenção da rede mínima de estrada, proteção nas áreas de 

estacionamentos, melhoramento de acessos a curso da água, efetivação de 

atividades especializadas de mergulho e diversos outros trabalhos técnicos de 

engenharia.  

Além disso, a presença de uma engenharia orgânica, tem capacitado à 

brigada realizar o reconhecimento e recuperação das pontes que transpões os 

diversos cursos de água na região. 

Dentre os principais trabalhos necessários para um melhor apoio a 

Brigada de Selva de Marabá-PA, foi listado pelos militares da pesquisa: a 

análise dos corredores de mobilidade, lançamento de meios de transposição de 

curso da água, construção de pontes semipermanentes com recurso locais. 

Além disso, foram citados trabalhos de engenharia que não estão presentes na 

doutrina do manual C 5-10 no que se refere as possibilidades da Cia E Cmb Sl. 

Alguns desse trabalhos foram: a realização de desminagem fluvial, emprego de 

mergulho especializado, transposição de campos minados e emprego de 

explosivos. 

Na tabela a seguir foram listados um resumo elucidativo da capacidade 

que uma Cia E Cmb Sl poderia proporcionar a Brigada de Selva de Marabá. 

Estes trabalhos técnicos antes da existência da SU, eram impensáveis, pois 

não existia uma engenharia orgânica que proporcionasse tal capacidade 

operativa. Portanto, a presença da Engenharia de Selva veio a potencializar o 

poder de combate do Exército Brasileiro na região, tornando mais amplo a 

competência da 23ª Bda atuar na Amazônia Oriental.  
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Tabela 3- Capacidades operativas da 23ª Bda Inf Sl obtidas na pesquisa 

Funções de 
combate 

Trabalhos técnicos de engenharia 

Movimento 

e manobra 

 

- Maior mobilidade tanto nas operações; 

- Reforço nas operações ribeirinhas com a transposição de curso d´água; 

- Recuperação de pontes;                                                                                      

- Manutenção da rede mínima de estrada;                                                                                                  

- Desobstrução de vias;                                                                                             

- Atividade especializada de mergulho; 

- Emprego de explosivos; 

- Realizar trabalhos subaquáticos;                                                                       

- Destruição de pistas de pouso;                                                                          

- Lançamento de campos minados e obstáculos no terreno. 

Proteção 

 

- Maior proteção nas áreas de estacionamento;                                                  

- Construção, reforço e proteção de instalações;                                                                  

- Camuflagem 

Inteligência 

 

- Reconhecimento especializado de engenharia de pontes, vias e curso da 

água. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Foi perguntado aos militares quais os trabalhos de engenharia mais 

executados pela Cia E Cmb Sl e foram obtidos os seguintes dados expostos no 

gráfico a seguir:  

 

Gráfico 1 - Percentual dos trabalhos de engenharia mais frequentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  



32 
 

Portanto, conclui-se que os trabalhos de reconhecimento dos corredores 

de mobilidade, com ênfase nas estradas e pontes que permeiam a região, 

estão na pauta das necessidades da Brigada. Além disso, em consonância 

com dados expostos anteriormente, a realização de trabalhos em estradas e 

pontes, com enfoque na manutenção, são de grande necessidade na região 

amazônica e fundamentais para o transcurso das operações na mesma. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É notório que as dimensões territoriais do Brasil e suas extensas áreas, 

são marcadas por diversos biomas, dentre eles, o amazônico, região essa de 

grande valor estratégico, devido suas riquezas naturais e minerais. Além disso, 

é uma região que divide fronteiras com outras nações vizinhas e, nesse 

contexto, o Exército Brasileiro tem a nobre missão de estar presente em todos 

os confins do Brasil, promovendo a segurança e defendendo a soberania 

nacional. Para muito bem cumprir sua missão, o EB dispõe nas regiões de 

selva, da presença de diversas Brigadas de Infantaria de Selva para atuarem 

nesse ambiente operativo, defendendo os interesses do Brasil, no que tange à 

defesa da Amazônia; e também agir no combate dos crimes transfronteiriços e 

ambientais nessa localidade. Contudo, até o início de 2020 as “Grandes 

Unidades” militares enfrentavam certas limitações nas diversas missões que 

realizavam, pois não dispunham de uma U/SU de engenharia orgânica e isso 

limitava sobremaneira a potencialidade das suas ações. Dessa maneira, a 

Engenharia de Combate de Selva veio pôr em prática a doutrina documental, 

promovendo apoios técnicos inerentes a arma de engenharia, com o intuito de 

beneficiar as tropas amigas nos quesitos de mobilidade, contramobilidade e 

proteção. É evidente que a presença de uma subunidade de engenharia 

orgânica da 23ª Bda Inf Sl veio somar poder de combate no cumprimento das 

missões no ambiente operativo de selva. A engenharia trouxe consigo, a 

possibilidade da brigada realizar reconhecimentos especializados, que são 

fundamentais para obtenção de dados de inteligência para os planejamentos 

das diversas missões. Outrossim, a Bda Inf de Marabá-PA, possui capacidades 

de recuperar as mais diversas pontes que são responsáveis por transpor as 
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tropas pela região, permitindo elevada mobilidade da brigada. A presença da 

Cia de engenharia capacitou a Bda a realizar trabalhos com explosivos, 

principalmente para destruir pistas de pouso clandestinas na região. É evidente 

que o apoio nível SU, não é a fração mais adequada para uma brigada, mas a 

Cia já tem potencializado as capacidades da mesma, que a cada dia que passa 

perpetua a presença do Exército Brasileiro na Amazônia Brasileira, defendendo 

a soberania nacional.  
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