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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O Processo de Planejamento e Condução das Operações Terrestres (PPCOT), aí 
inserido o Exame de Situação do Comandante, envolve uma complexa análise, onde 
são verificados os mais diversos fatores, tudo com a precípua finalidade de 
proporcionar ao decisor a mais completa consciência situacional e, 
consequentemente, uma boa tomada de decisão. 
O Exército Brasileiro, dentro da sua secular estrutura de ensino, trata do assunto 
desde os bancos escolares da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), 
principalmente a partir da escolha das armas, quadro e serviço, quando tal assunto é 
visto com uma maior ênfase, cada área com seu enfoque. 
Na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO), curso também realizado por arma, 
quadro e serviço, os oficiais aprendem a planejar até o nível batalhão nas armas base 
(infantaria e cavalaria) e até o nível Divisão de Exército e Corpo de Exército nas 
chamadas “armas de apoio” (artilharia, engenharia, comunicações, material bélico e 
intendência). Apesar da preocupação existente de sempre proporcionar a interação 
entre as armas, normalmente o oficial conclui o seu aperfeiçoamento com uma visão 
altamente compartimentada e limitada, com um vago conhecimento a respeito das 
outras armas. 
Já na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), os oficiais são 
convidados a um mergulho no conhecimento do emprego de todas as armas, quadro 
e serviço. As peculiaridades, regras e visões de cada “arma” passam a ser assimiladas 
e colocadas em prática nos planejamentos em diversos escalões. No entanto, ao se 
empregar a ferramenta PPCOT nos planejamentos, geralmente, fruto da visão 
compartimentada dos tempos de AMAN e ESAO, os alunos tendem a realizar um 
planejamento de forma estanque (manobra e apoios), sem realizar o máximo 
aproveitamento das diversas capacidades disponíveis. Tal reflexo se observa no 
corpo de tropa, por ocasião dos planejamentos em exercícios táticos, onde o escalão 
superior (divisão e brigada) entrega seu planejamento de manobra e, somente a partir 
desse momento, os apoios passam a expedir as suas considerações. 
O advento do PPCOT, atualizando o antigo Estudo de Situação do Comandante 
Tático, nos trouxe uma ferramenta, em plena utilização pelos exércitos mais modernos 
do mundo e que, se bem aproveitada em seus detalhes, pode trazer ganhos à 
qualidade dos planejamentos táticos de nosso Exército. No entanto, esse melhor 
aproveitamento necessariamente passa por uma maior exploração de todas as 
funções de combate e capacidades disponíveis, a cada fase do exame de situação. 
Para isso, o comandante e seu estado-maior devem ter condições e conhecimentos 
necessários para exigir, dos respectivos responsáveis, o assessoramento necessário 
a cada fase do planejamento, da mesma forma em que os responsáveis por essas 
funções de combate e capacidades também devem ter essa visão sistêmica. 
Neste contexto, surge o objetivo geral desta pesquisa, que pretende, sob a ótica da 
arma de engenharia, analisar qual deve ser o assessoramento, em cada fase do 
exame de situação, dentro da metodologia prescrita no PPCOT. 
 
Palavras-chave: PPCOT. Planejamento compartimentado. Assessoramento de 
engenharia. Funções de Combate. Consciência situacional. Tomada da decisão. 
Efetividade.  



 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Proceso de Planeamiento y Conducción de las Operaciones Terrestres (PPCOT), 
incluso el Examen de Situación del Comandante, involucra un complejo análisis, 
donde son verificados diversos fatores, todo con la principal finalidad de proporcionar 
al decisor la más completa consciencia situacional y, en consecuencia, una buena 
toma de decisión. 
El Ejército Brasileño, en su secular estructura de enseñanza, trata del asunto desde 
las escuelas de formación como la Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), 
principalmente a partir de la elección de las armas, cuadros y servicios, cuando tal 
asunto es tratado con más énfasis, cada área con su proprio enfoque. 
En la Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO), curso también realizado por 
arma, cuadro y servicio, los oficiales aprenden a planear hasta el nivel batallón en las 
armas base (infantería y caballería) y hasta el nivel División de Ejército y Cuerpo de 
Ejército en las “armas de apoyo” (artillería, ingeniería, comunicaciones, material de 
guerra e intendencia). A pesar de la preocupación existente en siempre proporcionar 
la interacción entre las armas, normalmente el oficial concluye su curso avanzado con 
una visión altamente compartimentada y limitada, con un vago conocimiento a 
respecto de las otras armas. 
En la Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), los oficiales son 
invitados a hacer una inmersión en el conocimiento del empleo de todas las armas, 
cuadro y servicios. Las peculiaridades, reglas y visiones de cada “arma” pasan a ser 
asimiladas y puestas en práctica en los planeamientos en diversos escalones. Sin 
embargo, cuando se emplea la herramienta PPCOT en los planeamientos, 
normalmente, consecuencia de la visión compartimentada de los tiempos de AMAN y 
ESAO, los alumnos tienden a realizar un planeamiento estanque (manobra y apoyos), 
sin sacar el máximo provecho de las diversas capacidades disponibles. Esto se puede 
ver en la tropa, por ocasión de los planeamientos tácticos, donde el escalón superior 
(división y brigada) presenta sus planes de maniobra y, solamente a partir de ese 
momento, los apoyos pasan a dar su aporte a la respectiva maniobra. 
La llegada del PPCOT, actualizando el viejo Estudio de Situación del Comandante 
Táctico, trajo una herramienta, em plena utilización por los ejércitos más modernos 
del mundo y que, se bien explorada en sus detalles, puede aportar beneficios a la 
cualidad de los planeamientos tácticos de nuestro Ejército. Sin embargo, lo mejor 
beneficio exige una mejor exploración de todas las funciones de combate y 
capacidades disponibles, a cada fase del examen de situación. Para esto, el 
comandante y su estado mayor deben tener condiciones y los conocimientos 
necesarios para exigir, de los respectivos responsables, los aportes necesarios a cada 
fase del planeamiento, de la misma manera en que los responsables por estas 
funciones de combate y capacidades también deben tener esta visión sistémica. 
Es en este contexto, que surge el objetivo general de esta investigación, que pretende, 
bajo la perspectiva del arma de ingeniería, analizar cuál debe ser el asesoramiento, 
em cada fase del examen de situación, bajo la metodología prescrita en el PPCOT. 
 
Palabras-clave: PPCOT. Planeamiento compartimentado. Asesoramiento de 
ingeniería. Funciones de Combate. Conciencia situacional. Toma de decisión. 
Efectividad.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Processo de Planejamento e Condução das Operações Terrestres (PPCOT), 

é um método de planejamento bastante consagrado e com forte similaridade com os 

processos de planejamento dos principais exércitos do mundo. Se baseia numa 

integração das diversas capacidades e meios disponíveis para se chegar ao 

cumprimento de uma missão. Suas fases iniciais têm o escopo de apresentar ao 

comandante a mais completa consciência situacional e lhe possibilitar a tomada da 

melhor decisão possível, com os dados disponíveis no momento. 

Dentro da ideia da integração e sinergia entre as diversas capacidades, o 

Exame de Situação do Comandante, composto por seis fases, pressupõe a ideia de 

que o planejamento será executado com a máxima exploração de todos os meios 

disponíveis, o que demanda, em sua situação ideal, que todos os elementos do 

estado-maior, seja o geral, seja o especial, trabalhem em perfeita harmonia e com a 

proatividade necessária a todo o processo. Isso exige uma perfeita noção do 

comandante e de todo o seu estado-maior do que poderá ser cobrado pelo comando 

e aportado por cada elemento, em cada fase do Exame de Situação. 

Nosso Exército explora o estudo do processo de planejamento desde os 

bancos escolares da AMAN, principalmente a partir do momento em que o cadete 

escolhe sua arma, quadro ou serviço. Nesse primeiro momento, após o cadete 

entender o processo como um todo, cada curso passa a apresentar o Exame de 

Situação sob a ótica da arma, estudo que será aprofundado cada vez mais até o 

aspirantado, e colocado em prática no começo da carreira, no comando de pequenas 

frações até o comando no nível subunidade. 

Na EsAO, os capitães-alunos passam a estudar o Exame de Situação no nível 

Unidade em todas as armas, quadro e serviço, sendo que nas armas de apoio 

(artilharia, engenharia e comunicações), no quadro de material bélico e no serviço de 

intendência também passam a verificar sua atuação nos níveis brigada, divisão, corpo 

de exército e no teatro de operações (TO) como um todo. Além dos estudos dentro da 

própria arma, graças às atividades de interação previstas na EsAO, os capitães são 

aperfeiçoados, além de especialistas avançados de sua arma, também com alguma 

noção do emprego combinado das armas, quadros e serviços. 

Já como oficiais superiores, aqueles que cursam a ECEME iniciam as 

atividades escolares com uma forte imersão no emprego de todas as armas, quadros 
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e serviços, haja vista a necessidade de possuírem plena capacidade de realizar os 

planejamentos nos níveis brigada, divisão de exército, corpo de exército, e no teatro 

de operações como um todo, incluindo a força terrestre componente e o comando 

logístico do teatro de operações. Para executar tais planejamentos é fundamental que 

o oficial deixe de ser apenas um especialista de sua arma e passe a ser capaz de gerir 

sistemas altamente complexos, conformados por diversas funções de combate, 

transversais a todas as armas, quadro e serviço, além das diversas capacidades 

existentes. 

No entanto, como instrutor da Seção de Emprego da Força Terrestre (SEFT) 

da ECEME, no biênio 2017-2018, do ensino do 1º e do 2º ano do Curso de Comando 

e Estado-Maior (CCEM), julguei bastante perceptível a forte visão compartimentada 

dos oficiais alunos, que, em sua maioria, apresentavam a tendência de realizar 

planejamentos sem fazer a integração ideal de todas as capacidades das armas, 

quadro e serviço, apesar de todo o esforço da escola em fornecer o embasamento 

interarmas, sobre as funções de combate e respectivas capacidades. Imagino que tal 

tendência ainda seja reflexo da visão compartimentada dos tempos de AMAN e EsAO. 

No corpo de tropa, tal comportamento persiste e é bem visível nos planejamentos de 

brigada e divisão de exército nos quais, via de regra, se concluem os planejamentos 

de manobra sem levar em conta os ricos aportes que as demais capacidades 

poderiam oferecer, notadamente o das chamadas “armas de apoio” (artilharia, 

engenharia, comunicações, material bélico e intendência). 

O PPCOT em seu Exame de Situação do Comandante, apresenta o 

desencadeamento do planejamento de forma lógica e perfeitamente sequencial, onde 

nas 1ª e 2ª fases é construída toda uma consciência situacional até que se prepare, 

confronte e compare diversas linhas de ação para o cumprimento da missão, nas 3ª 

e 4ª fases, de forma que nas 5ª e 6ª fases o comandante emita sua decisão e 

desencadeie a elaboração formal dos planos e ordens. Por outro lado, as armas de 

apoio, aí incluídos o material bélico e a intendência, cujos comandantes 

desempenham dupla função, como comandantes de suas organizações militares 

(OM) e como integrantes do estado-maior especial, realizam seus exames de situação 

específicos, idealmente em paralelo ao exame de situação do comandante tático, e 

cujos produtos têm o potencial de enriquecer, sobremaneira, o planejamento principal. 

No entanto, acredito que nossa doutrina ainda não delineou de forma adequada os 

pontos de contato entre esses dois planejamentos, o que acaba por reforçar o já citado 
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planejamento estanque observado nos bancos escolares e no corpo de tropa, 

redundando numa visão não sistêmica ao se realizar os planejamentos. 

Exatamente nesse ponto nevrálgico surge a oportunidade de buscar formas de 

sanar essa importante lacuna, objetivo geral desta pesquisa, que pretende, sob a ótica 

da arma de engenharia, analisar qual a melhor maneira de buscar a interação do 

exame de situação da engenharia com o exame de situação do comandante tático. 

No intuito de aprofundar esse tema, este trabalho terá como base a busca por definir 

qual deverá ser o assessoramento de engenharia a cada fase do exame de situação 

do comandante tático, apresentado os principais produtos de engenharia que poderão 

ser fornecidos no transcorrer dos dois planejamentos. 

Espera-se, portanto, que o estudo possa cooperar com a evolução do 

planejamento tático e do próprio assessoramento de engenharia, de maneira eficiente 

e eficaz, além de permitir discussões semelhantes relacionadas às demais armas de 

apoio e até mesmo às diversas funções de combate e respectivas capacidades. 

Este trabalho está dividido, ao todo, em seis capítulos. O próximo capítulo 

descreve a metodologia empregada e o terceiro capítulo traz uma revisão da literatura.  

No quarto capítulo, será apresentado o desenvolvimento, no qual são apresentadas 

possibilidades de assessoramento em cada fase do exame de situação do 

comandante tático, em conjunto com a análise dos dados dos questionários 

respondidos por oficiais do Quadro de Estado-Maior da Ativa (QEMA).  No quinto 

capítulo são apresentadas as recomendações, e, na conclusão, que compõe o último 

capítulo, são descritas as implicações obtidas pelos resultados encontrados. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

O trabalho foi realizado mediante a seleção de documentos diretos e indiretos 

sobre o assunto. Os instrumentos utilizados são manuais do Exército Brasileiro e do 

Exército Americano.  

Também foi privilegiada a experiência profissional deste autor, como 

Comandante da 12ª Companhia de Engenharia de Combate Leve no biênio 2010-

2011, Instrutor da Escuela de Guerra del Ejército del Peru no ano de 2016, Instrutor 

da SEFT/ECEME no biênio 2017-2018, e Comandante do 2º Batalhão de Engenharia 

de Combate no biênio 2019-2020.  
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A coleta do material foi realizada por meio de consultas aos manuais do 

Exército Brasileiro (EB) e do Exército Americano. Também foi utilizado questionário 

pouco estruturado, constituído por uma série de questões por escrito aplicado a 

oficiais QEMA da arma de engenharia (Anexo A) e a oficiais QEMA de outras armas 

(Anexo B). 

O tratamento dos dados coletados foi qualitativo, com a análise crítica das 

fontes primárias da bibliografia e das respostas dos questionários. O trabalho trouxe 

conclusões pertinentes ao que foi proposto, apresentando uma solução para melhorar 

o assessoramento de engenharia dentro do PPCOT, mais especificamente no exame 

de situação do comandante. 

O presente trabalho teve como limitação seu caráter praticamente exploratório, 

haja vista a escassez de trabalhos científicos sobre a temática, ficando a coleta de 

dados basicamente limitada a manuais existentes e a impressões colhidas nos 

questionários. 

 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O assessoramento de engenharia, dentro do processo de planejamento e 

condução das operações terrestres, apesar de possuir algumas indicações nos 

manuais que tratam do emprego da engenharia, seja no antigo C-51 – Emprego da 

Engenharia, seja no atual EB70-MC-10.237 – A Engenharia nas Operações, parece 

ser um tema não muito estudado, apesar de sua importância no curso de qualquer 

planejamento tático. 

Este autor não encontrou nenhuma pesquisa ou levantamento sobre o assunto, 

apesar de sua relevância. Entretanto, foi realizada uma análise das fontes de consulta 

relacionadas ao tema, buscando uma conexão entre o que já é previsto no exame de 

situação de engenharia e os insumos necessários dentro do PPCOT, de forma a 

identificar as lacunas existentes e propor, como resultado desta pesquisa, possíveis 

melhorias dentro do processo. 

Como ponto de partida da revisão da literatura, inicio focando no EB70-MC-

10.211 – Processo de Planejamento e Condução das Operações Terrestres (PPCOT). 

Esse manual apresenta, dentro de seus capítulos iniciais, a importância da 

consciência situacional, definida como uma percepção precisa e permanentemente 
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atualizada do ambiente operacional e no reconhecimento da importância de cada 

elemento percebido em relação à missão atribuída. Acrescenta que tal percepção é 

alcançada por intermédio de conhecimentos obtidos da integração das diversas 

fontes, proporcionando uma vantagem relativa em relação a um oponente. (BRASIL, 

2020). 

Ainda com relação ao mesmo manual, o PPCOT orienta o planejamento de 

forma que o comandante possa melhor compreender o ambiente operacional e 

consequentemente tenha facilitadas a tomada da decisão, a condução e a avaliação 

contínua das operações. O comandante e seu estado-maior se valem de 08 (oito) 

fatores operacionais para analisar e descrever de forma completa o ambiente 

operacional, em todas suas dimensões, conforme quadro abaixo: 

 

Figura nº 1 – Fatores Operativos 

Fonte: BRASIL, 2020 
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Além dos fatores operacionais, que servem para avaliar o teatro de operações 

com todos os seus ambientes operacionais, o comandante também poderá, 

dependendo da envergadura da operação, valer-se dos fatores da decisão para a 

análise de um ambiente operacional específico, conforme figura abaixo: 

 

Figura nº 2 – Fatores da Decisão 

Fonte: BRASIL, 2020 

 

O manual PPCOT também ressalta a grande importância do diálogo e da 

colaboração que deve haver de forma constante entre comandante, estado-maior, 

comandos subordinados e demais agências envolvidas, criando a ideia de integração 

como forma de permitir rápidas adaptações às variações no curso das operações. 

Além disso, destaca a importância dos processos de integração na sincronização das 

diversas funções de combate, dentre eles o Processo de Integração Terreno, 

Condições Meteorológicas, Inimigo e Considerações Civis. (PITCIC). (BRASIL, 2020). 
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O manual PPCOT aborda a existência de três metodologias de planejamento, 

que são a metodologia de planejamento conceitual (Metodologia de Concepção 

Operativa do Exército - MCOE), o método de planejamento detalhado (Exame de 

Situação do comandante) e o trabalho de comando de subunidades e escalões 

menores. Face ao escopo e ao limite físico do trabalho, me limitei ao estudo da 

interação da engenharia com o Exame de Situação do Comandante, que o manual 

PPCOT define da seguinte forma: 

O Exame de Situação do Comandante é um método de planejamento 
interativo que proporciona ao tomador de decisão a compreensão da 
situação, a missão e a formulação de solução para um problema militar, 
desenvolvendo linhas de ação para a decisão do comandante e a produção 
de planos ou ordens. Ele integra as atividades do comandante, EM, 
comandos subordinados e de parceiros em ambiente interagências. (BRASIL, 
2020, p. 4-36). 

 

O planejamento, desde as primeiras ordens de alerta e durante todo seu 

desenvolvimento, deve ser feito em paralelo, em um ambiente colaborativo entre os 

diversos escalões envolvidos, com o escalão superior solicitando dados ao mesmo 

tempo em que compartilha os dados já disponíveis, de forma a construir uma 

compreensão completa da situação. O comandante incentiva esse estado de coisas 

de forma a permitir uma ampla participação de todos os elementos envolvidos no 

processo até o desenvolvimento das linhas de ação e a tomada da decisão, antes que 

haja a emissão das ordens. (BRASIL, 2020). 

Como já dito na introdução deste trabalho, o exame de situação é composto 

por uma sequência lógica de 06 (seis) fases, que se inicia com o recebimento da 

missão definida pelo escalão superior e é concluída com a emissão do plano ou ordem 

de operações do escalão considerado. Cada fase apresenta uma porta de entrada 

para os insumos que lhe alimentarão e uma porta de saída para os produtos gerados 

por esta fase e que alimentarão o desenvolvimento das fases seguintes. Mesmo 

assim, é possível que haja, no transcorrer do planejamento, a necessidade de revisitar 

as fases já concluídas, em situações de surgimento de novos dados ou até mesmo de 

equívocos cometidos. Há que se destacar a enorme importância de um esforço de 

inteligência que preceda todo o processo e que o acompanhe durante todo seu 

desenvolvimento e da própria operação em curso. A figura abaixo apresenta o resumo 

de todo o processo: 
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Figura nº 03 – Sequência do Exame de Situação do Comandante 

Fonte: BRASIL, 2020 
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Dando início à revisão do contido no EB70-MC-10.237 – A Engenharia nas 

Operações, tal manual apresenta suas colocações a respeito do processo de 

planejamento a cargo do comandante de engenharia. 

O comandante de engenharia desempenha um duplo papel no planejamento 

de uma operação. Em um desses papeis, como oficial de engenharia do escalão 

considerado, integrando o estado-maior especial ou indicando um representante para 

tal, é o responsável por realizar todo o assessoramento de engenharia ao comandante 

tático e ao seu estado-maior. Nesse aspecto, realiza o exame de situação 1ª fase da 

engenharia, que dará como produto a indicação ao seu escalão dos aspectos de 

engenharia que poderão influenciar no planejamento operativo e na tomada da 

decisão do comandante tático. Como comandante de uma organização militar de 

engenharia, desempenhará seu segundo papel, realizando o exame de situação 2ª 

fase de engenharia, que definirá, em detalhes, a melhor linha de ação de engenharia 

para apoiar a linha de ação definida na tomada de decisão do comandante tático 

(BRASIL, 2018). 

No presente estudo, foquei somente no exame de situação 1ª fase da 

engenharia, cujos produtos interagem com o exame de situação do comandante, 

dentro do PPCOT. 

Para melhor possibilitar tal análise é fundamental destacar as capacidades 

oriundas da engenharia, cuja identificação é fundamental para que se visualize a 

interação fase após fase com o exame de situação do comandante. Nesse contexto, 

temos como atividades de engenharia as seguintes: 

- Apoio à mobilidade, à contramobilidade e à proteção (Ap MCP); e 

- Apoio geral de engenharia (Ap Ge Eng) 

O Ap MCP engloba as tarefas executadas por tropas de engenharia equipadas 

e adestradas para o apoiar principalmente a função de combate movimento e 

manobra, no combate aproximado, como, por exemplo, na abertura de brechas, nos 

trabalhos de contramobilidade, nos trabalhos em apoio a operações de transposição 

de curso d’água, nas destruições, na construção de obstáculos, dentro outros.  

Já o Ap Ge Eng, apesar de ser executado por tropas que também possuem 

preparo para atuarem no combate aproximado, estas não possuem as capacidades 

necessárias para integrarem as formações táticas da arma base. Normalmente é 

realizado nas zonas mais à retaguarda e exigem uma capacitação técnica mais 
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apurada. São exemplos, as tarefas em apoio às infraestruturas físicas, a função 

logística engenharia, a obtenção e controle de bens imóveis e a gestão ambiental. 

As atividades de engenharia são compostas por diversos grupos de tarefas: 

reconhecimentos especializados, estradas, pontes, organização do terreno, 

instalações e assistência técnica. As tarefas também se distribuem transversalmente 

pelas diversas funções de combate, conforme as figuras abaixo: 

 

Figura nº 04 – Tarefas de engenharia (Ap MCP) x funções de combate 

Fonte: BRASIL, 2018 

 

 

Figura nº 05 – Tarefas de engenharia (Ap Ge Eng) x funções de combate 

Fonte: BRASIL, 2018 
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Conforme o previsto em nossa doutrina, com relação às funções de combate, 

temos o seguinte: 

A sincronização dentro do plano operativo deve ser considerada segundo as 
funções de combate que se aplicam tanto ao nível tático quanto ao nível 
operacional. Os comandantes integram e coordenam essas funções para 
sincronizar os efeitos da batalha se valendo de uma matriz de sincronização. 
(BRASIL, 2017, p. 2-16) 

 

Para a execução de toda sua gama de tarefas e para ficar em condições de 

atender às necessidades de engenharia do TO, a engenharia é desdobrada no terreno 

em função da tomada de decisão do comandante tático e do exame de situação 2ª 

fase de engenharia. (BRASIL, 2018). 

Em linhas gerais, o comandante de engenharia acompanha o comandante 

tático dentro de seu exame de situação, procurando, com os produtos obtidos em seu 

próprio exame de situação 1ª fase, apresentar as considerações de engenharia que 

poderão apoiar o planejamento das operações. (BRASIL, 2018). 

O Cmt Eng e seu EM preparam o exame de situação de 1ª fase, visando a: 
a) apresentar o estudo do terreno, sob o ponto de vista técnico-tático, e as 

suas possíveis influências sobre as operações das tropas amigas e inimigas; 
b) estabelecer os aspectos em que o apoio de Engenharia ou a técnica 

possam influir, seja facilitando, seja causando restrições, no cumprimento da 
missão do escalão apoiado; e 

c) definir, sob o ponto de vista da Engenharia, as restrições que as 
diferentes linhas de ação do elemento apoiado apresentam, concluindo pelas 
mais favoráveis ao cumprimento da missão. (BRASIL, 2018) 

 

O Exame de Situação 1ª Fase de Engenharia segue a seguinte sequência: 

1. MISSÃO: são verificados o enunciado da missão, a intenção do comandante 

e o estado final desejado do escalão apoiado; é levantada a missão da engenharia do 

escalão considerado, incluindo a intenção do comandante, o estado final desejado e 

as imposições recebidas; 

2. SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO: são estudadas as considerações que 

afetam as possíveis linhas de ação (condições meteorológicas; terreno; efeitos sobre 

as operações do inimigo, sobretudo sobre sua engenharia; situação do inimigo; e 

nossa situação); as possibilidades do inimigo (sobretudo da engenharia inimiga); e 

nossas linhas de ação (levantamento das necessidades de engenharia para cada 

linha de ação); 

3. ANÁLISE DAS LINHAS DE AÇÃO OPOSTAS: no jogo da guerra cada linha 

de ação é analisada sobre a ótica da engenharia, visualizando os impactos do 
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confronto e demais considerações como terreno e condições meteorológicas, 

levantando as vantagens e as desvantagens de cada uma. 

4. COMPARAÇÃO DAS NOSSAS LINHAS AÇÃO: é realizada a comparação 

de cada linha de ação a fim de concluir qual será melhor apoiada pela engenharia. Tal 

comparação leva em conta as vantagens e desvantagens verificadas na fase anterior. 

5. CONCLUSÃO: É indicada a linha de ação que pode contar com o melhor 

apoio de engenharia e os inconvenientes das demais linhas de ação, apresentando 

os principais óbices ao apoio de engenharia e as principais soluções. 

Finalizando a revisão do conteúdo do manual A Engenharia nas Operações, é 

apresentado no mesmo a correlação dos assuntos de engenharia com as seções de 

estado-maior de um escalão enquadrante; 

 

Figura nº 06 – Coordenação entre o EM de engenharia e o EM do escalão apoiado 

Fonte: BRASIL, 2018 

 

Ambos os manuais contêm em seus anexos um memento para o exame de 

situação, que estudados em conjunto com suas partes conceituais oferecem uma 

visão mais detalhada da sequência dos processos. No entanto, observa-se que o 

simples estudo e comparação desses exames não permitem uma visão clara de como 

deve ser a interação entre eles. Na sequência dessa revisão, irei apresentar a inserção 
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tal como está atualmente em nossa doutrina e algumas conclusões parciais que serão 

aprofundadas no próximo capítulo do trabalho. 

Com relação à 1ª fase do Exame de Situação do PPCOT (Análise da Missão e 

Considerações Preliminares), observando os insumos e produtos previstos e o 

detalhamento no memento do exame de situação, observa-se que já deverão ser 

estudados preliminarmente alguns aspectos da 2ª fase do planejamento como: área 

de operações, área de interesse e área de influência; composição preliminar dos 

meios; fatores operativos; inimigo; poder relativo das forças em presença; e 

considerações civis preliminares. Isto pressupõe que já a partir da 1ª fase existem 

oportunidades para os aportes do oficial de engenharia. No entanto, analisando o 

memento do exame de situação 1ª fase do comandante de engenharia, em sua 1ª 

fase interna (MISSÃO), não é vislumbrado nenhum assessoramento, pois apenas há 

a previsão de recebimento, como insumo, dos produtos da 1ª fase do comando tático 

(enunciado da missão e intenção do comandante da força apoiada e a missão da 

engenharia do escalão considerado – divisão de exército e superiores – com a 

respectiva intenção do comandante da engenharia daquele escalão), não oferecendo 

a engenharia nenhum assessoramento nesse momento. Portanto, já na primeira fase 

do exame de situação do PPCOT pode-se perceber importantes lacunas. 

Analisando a 2ª fase do exame de situação do comandante tático (SITUAÇÃO 

E SUA COMPREENSÃO), fica claro que o PPCOT primou por privilegiar a busca pela 

consciência situacional do comandante, destinando uma fase exclusiva para esse 

objetivo. Enquanto isso, a 2ª fase interna do exame de situação 1ª fase do comandante 

de engenharia (SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO) aglutina em uma só fase, além da 

análise da situação, também a referente à formulação das linhas de ação. Além disso, 

os assuntos contidos no item “considerações que afetam as possíveis linhas de ação”, 

presente em ambos os mementos, diferem em conteúdo e sequência, o que vem a 

dificultar uma interação entre os processos. Concluo parcialmente que o memento de 

engenharia apresenta, com algumas lacunas os dados que podem ser aportados a 

respeito do estudo da situação, faltando apenas uma reorganização dos mesmos e a 

sistematização de quais informações de engenharia poderiam ser fornecidas. 

Com relação à 3ª fase do exame de situação do comandante tático 

(POSSIBILIDADES DO INIMIGO, LINHAS DE AÇÃO E CONFRONTO), observa-se 

que o PPCOT dá início à montagem das linhas de ação amigas e inimigas somente 

após um completo estudo realizado na fase anterior. O exame de situação de 
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engenharia, como já dito, trata as linhas de ação já na fase anterior, juntamente com 

o estudo da situação. Observo como falha no exame da engenharia o fato das linhas 

de ação darem entrada como insumo e, somente a partir daí “concluindo, para cada 

uma, sobre as necessidades de Engenharia, em todos os seus aspectos, isto é, 

logísticos, de informações e táticos, bem como quanto a prazos, prioridades e 

restrições” (BRASIL, 2018, p.B-2). Ou seja, o manual de engenharia não prevê a 

participação do engenheiro na montagem das linhas de ação. Considero como 

situação ideal, a participação do assessor de engenharia fazendo parte da montagem 

de cada linha de ação, inclusive as inimigas, até porque uma linha de ação não é 

composta somente por elementos de manobra. 

O exame de engenharia trata do jogo da guerra na sua 3ª fase interna 

(ANÁLISE DAS LINHAS DE AÇÃO OPOSTAS), tecendo considerações que considero 

adequadas, quanto à sua interação com a fase correspondente do exame de situação 

do PPCOT, faltando apenas mencionar que um dos produtos do jogo de guerra será 

o aperfeiçoamento de nossas linhas de ação. 

A respeito da 4ª fase de ambos os exames, creio que os fatores de interação 

estão em conformidade, cabendo ao assessor de engenharia indicar as linhas de ação 

que poderão contar com o apoio de engenharia mais eficaz. 

Na 5ª fase do exame de situação do PPCOT (DECISÃO) correspondente à 5ª 

fase interna do exame de situação 1ª fase de engenharia, os fatores de interação entre 

os dois processos também estão em conformidade. Porém, falta no manual de 

engenharia a informação de que todas as fases de seu exame devem ser feitas em 

paralelo ao exame de situação do comandante tático. Desta feita, o próprio exame de 

situação 2ª fase do comandante de engenharia deverá estar praticamente desenhado, 

haja vista a intensa interação ainda na fase da montagem das linhas de ação, o que 

facilitaria a confecção do subparágrafo de engenharia da decisão e a emissão do 

plano ou ordem de operações na 6ª fase do exame de situação do comandante tático. 

Analisando a doutrina norte americana, temos o contido no manual FM 3-34 

(Engineer Operations), que apresenta o exame de engenharia da seguinte forma: 

O exame de engenharia permite a integração antecipada das capacidades do 
engenheiro nas operações de armas combinadas. O exame de engenharia é uma 
extensão do MDMP (EUA, 2020, p. 5-1, tradução nossa) 

 

A doutrina do Exército Americano considera o exame de situação de 

engenharia como um processo de pensamento lógico, conduzido simultaneamente 
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com o processo de planejamento do comandante da força apoiada, além de passar 

por conínuo refinamento, permitindo a integração e a sincronização antecipada das 

considerações do engenheiro nos processos de planejamento de armas combinadas 

(EUA, 2020). O manual que trata do processo de operações, o ADP 5-0 (Operations 

Process) segue a mesma linha de raciocínio, quando menciona que o Processo Militar 

de Tomada de Decisões (Military Decicion-Making Process – MDMP) é realizado de 

forma integrada considerando várias capacidades. (EUA, 2019). 

O manual de engenharia apresenta um sequenciamento das fases do exame 

de situação de engenharia correspondente às fases previstas no exame de situação 

do comandante tático, conforme figura abaixo: 
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Figura nº 7: Processo Militar de Tomada de Decisão e exame de situação de engenharia 

Fonte: EUA, 2020 

 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

Como já preliminarmente apontado na revisão da literatura, apesar da previsão 

doutrinária para a existência de um compartilhamento de dados e de uma integração 

de esforços, dentro de um planejamento em paralelo entre os diversos escalões, 

permanecem na doutrina nacional algumas lacunas a respeito de como se dá a 

interação do exame de situação 1ª fase da engenharia com o exame de situação do 

comandante tático. 

Da pesquisa endereçada a oficiais do Quadro de Estado-Maior, da arma de 

engenharia (oito oficiais responderam) e de outras armas (sete oficiais responderam), 

conforme anexos “A” e “B”, advieram as seguintes conclusões parciais: 

a. A respeito da hipótese do artigo, de que o planejamento detalhado 

normalmente é realizado sem aproveitar ao máximo os potenciais do assessoramento 

de engenharia, tendendo a ser realizado de forma estanque, pouco considerando tais 

aspectos e de forma eminentemente sequencial e de que poderia ser realizado em 

plenitude em todas as seis fases do exame de situação do comandante tático, o que, 

geralmente, não acontece: praticamente cinquenta por cento de ambos os universos 

concordam plenamente com a hipótese de que o assessoramento de engenharia não 

é bem aproveitado durante o processo de planejamento. Os outros cinquenta por 

cento têm a mesma concordância com relação ao não aproveitamento, mas acreditam 

que tal interação está bem estabelecida na atual doutrina. Há a percepção comum de 

que quando tal interação não acontece de forma satisfatória, tal se deve a falhas de 

procedimentos, o primeiro universo crendo na deficiência doutrinária como causa e o 

2ª universo imputando a falha pessoal como causa. 
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b. Com relação à 1ª fase do exame de situação, a maioria compreende que 

deverá haver o assessoramento na formação dos produtos da fase (oficiais de 

engenharia com oitenta e três por cento e oficiais de outras armas com sessenta e 

sete por cento). Dezessete por cento de ambos os universos concordam parcialmente 

com a premissa, por considerarem que a participação é episódica, a depender do tipo 

de operação. Dezessete por cento dos oficiais de outras armas acreditam que não 

deve haver o assessoramento de engenharia na formulação dos produtos da 1ª fase 

do exame de situação. 

c. A respeito da 2ª fase, há unanimidade sobre a grande importância do 

assessoramento de engenharia na formulação dos produtos, em grande medida em 

razão de sua forte influência no PITCIC. 

d. Na 3ª fase, cem por cento dos pesquisados acreditam na participação do 

assessor de engenharia na formulação das linhas de ação e não somente em sua 

complementação com os aspectos técnicos. 

e. A respeito da 4ª fase, sessenta e sete por cento de ambos os universos 

acreditam que o papel do assessor de engenharia é o de apontar as linhas de ação 

que poderão ser melhor apoiadas e os inconvenientes apresentados pelas demais 

linha de ação, enquanto que trinta e três por cento acreditam que deve se limitar a 

apontar os inconvenientes e facilidades, além de recomendar qual linha de ação é a 

mais adequada para o Ap de Eng. 

f. Na 5ª fase, com relação ao formato da decisão, a maioria dos oficiais de 

engenharia (oitenta e três por cento) e dos de outras armas (sessenta e sete por cento) 

acreditam que a decisão já deverá conter aspectos de engenharia. No entanto, a 

percepção de que a decisão deverá apresentar apenas aspectos de manobra é maior 

no universo de oficiais de outras armas (trinta e três por cento) do que nos de 

engenharia (dezessete por cento). 

g. Também surgiram nas pesquisas as seguintes ideias adicionais: 

- A participação do oficial de engenharia em todas as fases do 

planejamento, seja qual for o escalão, é de grande importância, particularmente diante 

das características técnicas da arma, limitações de apoio e possibilidades do 

emprego. 

- A importância da participação do assessor de engenharia em todo o 

processo de planejamento, reside no consequente domínio dos aspectos de 
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engenharia que será adquirido a cada fase, proporcionando um assessoramento 

coerente e eficaz nas fases mais decisivas para a tomada da decisão. 

- O planejamento do apoio de engenharia deve ser constantemente revisto 

para garantir o máximo de apoio em função dos acontecimentos. 

- Há uma grande necessidade de se usar o PPCOT intensamente, inclusive 

nas operações de não-guerra, como forma de forçar a prática do método de 

planejamento. Um dos participantes da pesquisa inclusive apontou, em experiência 

real de emprego de tropas em GLO, a participação intensa de oficial de ligação de 

engenharia durante todo o planejamento, principalmente na 2ª fase do exame de 

situação em apoio à função de combate inteligência. 

- Nos níveis operacional e tático, o Plano de Interdição (amigo ou inimigo) 

deverá constar como insumo para a 1ª fase do exame de situação, pois indicará 

aspectos que impactarão o apoio de engenharia na mobilidade e na contramobilidade 

- Considerando a 1ª fase, o assessoramento de engenharia servirá, 

principalmente, para o levantamento dos EEI necessários para a operação 

- É na 2ª fase que há a maior demanda por assessoramento de engenharia, 

dado que a visão do engenheiro sobre os aspectos do estudo do terreno, além da 

mobilidade, contramobilidade e proteção são fundamentais para o estabelecimento da 

consciência situacional do comandante tático. Não dar a devida importância ao 

assessoramento de engenharia nessa fase muito provavelmente levará a um 

planejamento descasado da realidade. 

- Ainda considerando a 2ª fase, o assessoramento pode ser necessário a 

todos os produtos da fase, inclusive para definição da Diretriz do Cmt. Nesta fase, os 

aspectos fisiográficos do ambiente operacional deverão ser apresentados pelos 

oficiais de ligação de engenharia, destacando as vias de acesso. Há a visualização 

de uma forte participação do assessoramento de engenharia na função de combate 

inteligência, por conta do estudo do terreno e do PITCIC. 

- Considerando a 3ª fase, as L Aç devem ser factíveis e, para isso, o 

conhecimento das possibilidades e meios de Eng são essenciais. Nesta fase, os 

aspectos fisiográficos do ambiente operacional deverão ser abordados pelos 

assessores de Eng, destacando suas consequências para nossas tropas e para o 

inimigo. 

- Na ofensiva, o assessor de Eng é o elemento que tem as melhores 

capacidades de informar se os itinerários de deslocamento considerados, amigos e 
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inimigos, estão de acordo com as capacidades do equipamento disponível. Na 

defensiva, é o oficial mais indicado para preparar o plano de barreiras. Dessa forma, 

desconsiderar o assessoramento de engenharia na montagem das linhas de ação é 

arriscar investir em trabalho de comando que será desperdiçado por não passar na 

prova de APA. 

- É na 4ª fase que se poderá visualizar, dentro da comparação entre as 

linhas de ação o dilema entre as necessidades de apoio de engenharia e as 

disponibilidades de engenharia. A escolha por uma linha de ação desfavorável ao 

apoio de engenharia poderá se traduzir em desperdício de tempo e meios ou numa 

velocidade inadequada na progressão de nossas tropas. 

- Normalmente, na 4ª fase, o oficial de operações não sabe aproveitar 

efetivamente o assessor de engenharia por desconhecimento das capacidades da 

arma ou por achar desnecessário tal assessoramento.  

- Na 5ª fase, a decisão vem a ser uma linha de ação quase completa, onde 

já foram levantados vários aspectos, inclusive os referentes aos elementos de apoio 

ao combate. Com a linha de ação decidida, já foram realizados o confronto e o 

gerenciamento de risco que permitiu aperfeiçoar a matriz de sincronização, o que 

facilitará a emissão da ordem aos elementos subordinados. 

Com base na revisão da literatura e na opinião colhida nos questionários da 

pesquisa, nos próximos itens aprofundarei as oportunidades de melhoria dentro do 

assessoramento de engenharia, no que couber em cada fase do exame de situação 

do PPCOT. 

 

4.1 O ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA DENTRO DAS FUNÇÕES DE 

COMBATE MOVIMENTO E MANOBRA, INTELIGÊNCIA, LOGÍSTICA E PROTEÇÃO  

 

Não é possível, pela atual doutrina, falar em planejamento integrado sem 

abordar as funções de combate, que surgiram justamente como uma forma de quebrar 

a estanqueidade do pensamento baseado em sistemas operacionais, buscando a 

integração como premissa do processo de planejamento. 

Dentro dessa lógica, a engenharia do Exército, antigamente considerada como 

o sistema operacional mobilidade, contramobilidade e proteção (sistema MCP), 

passou a estar colocada transversalmente dentro de várias funções de combate. Tal 
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situação se reflete na atual composição ou interação com diversas células funcionais 

e de integração. 

O comandante da engenharia de maior escalão em apoio poderá designar, em 

razão da impossibilidade de estar permanentemente presente junto ao comando do 

escalão apoiado, principalmente para a fase de execução das operações, um oficial 

de ligação de engenharia ou uma subseção de engenharia, a depender do valor do 

elemento apoiado, como forma de dispor de enlace permanente durante todo o 

processo de planejamento e execução da operação. Dentro do planejamento do 

escalão considerado, tal oficial de ligação ou subseção ficam subordinados à 3ª Seção 

do comando apoiado, integrando a célula funcional de movimento e manobra e a 

célula de integração de operações correntes, assim como interagindo, no mínimo, com 

as células funcionais de inteligência, proteção, logística e com a célula de integração 

de planejamento de longo prazo. 

Dentro dessa configuração, haverá o devido assessoramento e providências 

relacionadas à execução das tarefas em apoio às funções de combate, conforme o 

representado nas figuras nº 04 e 05 do presente trabalho. 

Como facilitador do processo, além da participação direta do comandante de 

engenharia e de seus elementos de ligação no assessoramento dentro do processo 

de planejamento e de execução, também existirão os enlaces de coordenação entre 

as seções de estado-maior da engenharia e as seções correspondentes do comando 

enquadrante, de acordo com o assunto de interesse, conforme o apresentado na 

figura nº 06 deste trabalho. 

 

4.2 O ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA NA 1ª FASE DO EXAME DE 

SITUAÇÃO 

 

Como já delineado na revisão da literatura e nos questionários respondidos, 

fica claro que, ao contrário do que é apresentado no EB70-MC-10.237, o 

assessoramento de engenharia já se inicia até mesmo antes do início do exame de 

situação, haja vista a necessidade de um esforço de inteligência para que o 

comandante e seu EM disponham do maior número de informações na redução das 

incertezas. Nesse aspecto, em atendimento a possíveis elementos essenciais de 

inteligência (EEI), a engenharia pode apresentar valiosas informações como, por 

exemplo, dados preliminares sobre o terreno que será empregado nas operações 
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(capacidade das estradas e pontes e situação de trafegabilidade do terreno versus 

condições meteorológicas), capacidades da engenharia inimiga (capacidade de apoio 

à mobilidade) e possíveis trabalhos já realizados com impacto nas futuras operações 

(obstáculos já lançados no terreno). 

Dando início à 1ª fase do exame de situação do comandante, o engenheiro 

realizará, em paralelo, a 1ª fase interna de seu exame de situação 1ª fase. Ao contrário 

do atualmente prescrito no manual de engenharia, os insumos para o planejamento 

de engenharia serão os mesmos empregados pelo seu comando enquadrante na 

mesma fase, insumos esses refinados pelos aspectos de interesse da engenharia. 

Erroneamente, a 1ª fase interna do exame de engenharia é apresentada no manual 

de engenharia com início condicionado ao recebimento dos produtos da 1ª fase do 

exame do escalão superior. Na realidade, o oficial de engenharia, como integrante do 

Estado-Maior Especial, estará, desde o início do planejamento, apoiando o Estado-

Maior Geral e o Comandante na construção dos produtos desta fase. 

Ainda na 1ª fase, o PPCOT já prevê o estudo preliminar de alguns aspectos da 

2ª fase do planejamento como, por exemplo, área de operações, área de interesse, 

área de influência, composição preliminar dos meios, fatores operativos, inimigo, 

poder relativo das forças em presença e considerações civis preliminares. O 

assessoramento de engenharia, deverá seguir a mesma sequência de raciocínio 

prevista para a fase do PPCOT e apresentar as contribuições pertinentes. O nível de 

influência de tais aportes nos produtos da fase, dependerão do grau de relevância do 

apoio de engenharia, diretamente relacionado às características da operação. Como 

exemplo, operações defensivas, operações de transposição de curso d’água e 

operações ofensivas nas quais o inimigo conte com forte apoio de engenharia, tendem 

a ser fortemente influenciadas pelas considerações de engenharia. 

Desta feita, os produtos de engenharia na 1ª fase podem ser resumidos nos 

seguintes itens: 

- Apreciação inicial a respeito das variáveis disponibilidades de tempo, meios 

de engenharia e prováveis tarefas de engenharia (tipo e quantidade): dependendo das 

características da operação, poderão influenciar concretamente no enunciado da 

missão, na intenção do comandante e nas orientações iniciais ao EM e aos elementos 

subordinados; 

- Levantamento de possível solicitação de apoio adicional de engenharia ao 

escalão superior (apoio suplementar de engenharia e/ou reforço de pessoal e/ou 
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material): está diretamente relacionado ao primeiro item e será assunto a ser tratado 

tanto pelo canal de comando, quanto pelo canal técnico. Tal situação, considerando 

um planejamento paralelo realizado inclusive nos escalões superiores, poderá servir 

para realimentar o planejamento do escalão superior; 

- Levantamento de EEI relacionados a aspectos de engenharia: aspectos do 

terreno, capacidades da engenharia inimiga, obstáculos artificiais lançados, condições 

meteorológicas futuras e dispositivo inimigo; e 

- Definição da missão da engenharia do escalão (apoiar uma transposição de 

curso d’água, realizar forte apoio a mobilidade, apoiar um dispositivo defensivo, dentre 

outras tarefas). 

Concluindo parcialmente, na 1ª fase interna do exame de situação de 

engenharia 1ª fase, a evolução da doutrina aponta que o comandante de engenharia 

deve passar do estado de cliente dos produtos do planejamento do comandante tático 

para se tornar um ativo contribuinte na formulação dos produtos do exame de 

situação, cujos aportes poderão influenciar fortemente no enunciado da missão e 

demais produtos desta fase. No próximo capítulo, como recomendação, será 

apresentada uma proposta de quadro de insumos e produtos para todas as fases do 

exame de situação de engenharia, 1ª fase. 

 

4.3 O ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA NA 2ª FASE DO EXAME DE 

SITUAÇÃO 

 

Com relação à 2ª fase do exame de situação do comandante tático (SITUAÇÃO 

E SUA COMPREENSÃO), se compararmos o processo de análise do comandante 

tático com a processo de 1ª fase do comandante de engenharia, de pronto podemos 

observar que, no processo dessa arma de apoio, a 2ª fase foi condensada com a 3ª 

fase, redundando na fase nominada como SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO 

(semelhante ao que ocorria no antigo Estudo de Situação do Comandante Tático). Em 

minha análise, essa junção de fases acaba por simplificar demasiadamente o 

processo, pecando pela falta de detalhamento na análise de engenharia. Apesar do 

fato que, de uma forma geral, os assuntos contidos nessa 2ª fase da engenharia 

estejam de acordo, tanto com a 2ª, quanto com a 3ª fase do exame do comandante 

tático, trago a recomendação de que seja realizada a conformação do processo de 

engenharia pari-passo com as fases previstas no PPCOT. 
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Partindo da premissa acima, há a necessidade de uma readequação completa 

do conteúdo da 2ª fase do memento do exame de situação 1ª fase do comandante de 

engenharia. Dentro dessa reformulação, o processo de análise de engenharia seria 

dividido em duas subfases, sendo a primeira focada no processo de análise, com os 

passos sequencialmente alinhados ao que já é previsto nessa fase do exame no 

PPCOT. Obviamente, face à natureza da análise de engenharia, alguns itens deixarão 

de ser examinados, ao passo em que outros o serão sob a ótica do apoio de 

engenharia. A 2ª subfase apresenta os produtos dessa fase que poderão influenciar 

nos produtos da 2ª fase do exame de situação do comandante tático. 

Entendo que tal reformulação, ao mesmo tempo em que facilitará a interação 

entre os processos, permitirá ao comandante tático e ao seu EM compreender o que 

pode ser esperado e até mesmo cobrado em termos de contribuições de engenharia 

nessa fase, facilitando, por outro lado, o próprio assessoramento de engenharia. 

Em linhas gerais, os produtos de engenharia na 2ª fase podem ser resumidos 

nos seguintes itens: 

- Apresentação das considerações de engenharia que poderão afetar as 

possíveis linhas de ação, sob os aspectos das características da região de operações 

e respectivas conclusões relativas a transitabilidade, tudo com os prováveis efeitos 

sobre nossas operações e sobre as do inimigo (produtos do PITCIC); 

- Ratificação ou retificação das prováveis das tarefas de engenharias já 

levantadas da 1ª fase do exame de situação; 

- Composição Inicial dos meios de engenharia; 

- Novos elementos essenciais de inteligência demandados pela engenharia; 

- Conclusões parciais a respeito dos principais aspectos do inimigo que 

poderão afetar as tropas amigas e o apoio de engenharia; 

- Conclusões parciais a respeito das disponibilidades em contraposição ao 

tempo disponível e às possíveis demandas por apoio de engenharia; 

- Ratificação ou retificação das prováveis necessidades de apoio adicional de 

engenharia, a serem solicitados ao escalão superior; e 

- Conclusões parciais a respeito dos aspectos de engenharia que poderão 

influenciar a Diretriz do Cmt. 

A 2ª fase do exame de situação é a que envolve a maior carga de estudo e 

consequentemente de assessoramento de engenharia, haja vista o peso que a tarefa 

de engenharia Estudo do Terreno, junto com os produtos do PITCIC possui para a 
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construção da consciência situacional, fundamental para o desenvolvimento das fases 

seguintes.  A depender do tipo de operação a ser apoiada, a análise de engenharia 

pode ir desde as condições de infraestrutura urbana e instalações, passando pelo 

estudo de trafegabilidade até as necessidades de construção de obstáculos em 

regiões de bloqueio. Por esse motivo, a subfase processo de análise do memento 

deve ser a mais abrangente possível, cabendo ao responsável pelo exame a 

delimitação dos itens julgados necessários. 

 

4.4 O ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA NA 3ª FASE DO EXAME DE 

SITUAÇÃO 

 

Conforme já apresentado no subtítulo anterior, há um desalinhamento de fases 

do exame de situação de engenharia 1ª fase com as 2ª e 3ª fases do exame de 

situação do comandante tático. Os assuntos contidos na 2ª fase interna do exame de 

engenharia abarcam o conteúdo das 2ª e 3ª fases do exame do comandante tático até 

a montagem das linhas de ação. O confronto ou jogo da guerra é realizado pela 

engenharia já em sua 3ª fase interna (ANÁLISE DAS LINHAS DE AÇÃO OPOSTAS). 

Portanto, considero a necessidade de alinhar as fases internas do exame de situação 

de engenharia de forma a melhorar a interação dos processos. 

Conforme já observado na revisão da literatura, além do claro desalinhamento 

das 3ª fases dos exames, o de engenharia apresenta uma falha que considero grave: 

a atual doutrina prevista no manual EB70-MC-10.237 resume o papel do 

assessoramento de engenharia a respeito das linhas de ação nos seguintes termos: 

Enunciar as linhas de ação estabelecidas pelo E3, concluindo, para cada 
uma, sobre as necessidades de Engenharia, em todos os seus aspectos, isto 
é, logísticos, de informações e táticos, bem como quanto a prazos, 
prioridades e restrições. O estudo deve incidir, pelo menos, nos aspectos que 
diferenciam as linhas de ação, a fim de permitir um estudo comparativo 
posterior. (BRASIL, 2018, p. B-2) 

 

Considero que a natureza do trabalho a ser realizado no PPCOT, incluído o 

planejamento detalhado, é de ampla interação entre todas as capacidades. Ora, a 

fase de montagem das linhas de ação, sejam as do inimigo, sejam as próprias, é 

crucial para a correta tomada da decisão pelo comandante e, por esse motivo, não se 

admite a formulação de linhas de ação somente observando aspectos de manobra. 

Ao contrário, é fundamental que as demais capacidades, incluso as relacionadas ao 
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apoio ao combate, como é a engenharia, tenham ativa participação na concepção das 

linhas de ação de forma a torná-las o mais completas possível, o que proporcionará 

um jogo da guerra o mais próximo da realidade do combate. Desta feita, as L Aç 

montadas pelo E3 não podem ser os insumos para que, somente a partir daí, o 

engenheiro se resuma a fazer os aportes de engenharia, comparando-as e buscando 

aspectos que as diferenciem entre si. 

Nesse diapasão, o oficial de engenharia deverá acompanhar os trabalhos do 

E3 do escalão apoiado, sugerindo todos os aspectos de engenharia afeitos a cada 

situação. Já de posse de todo o estudo realizado na fase anterior com relação ao 

PITCIC, aliado às disponibilidades de meios de engenharia, o oficial de engenharia 

acompanhará a linha de raciocínio estabelecida no PPCOT e realizar suas 

contribuições na medida que se fizerem necessários, de forma que, ao final do 

processo, cada linha de ação esteja adequadamente enriquecida com a organização 

para o combate da engenharia em apoio e com a estipulação das tarefas de 

engenharia necessárias à operação. 

Em linhas gerais, o produto de engenharia na 3ª fase pode ser resumido na 

apresentação de subsídios de engenharia para a montagem das L Aç Ini e L Aç iniciais 

e, após o jogo da guerra, na apresentação de sugestões de engenharia para o 

aperfeiçoamento de cada L Aç amiga. Esses assessoramentos serão realizados com 

base nos seguintes itens: 

- Nas conclusões sobre as peculiaridades, deficiências e vulnerabilidades do 

inimigo e de sua de engenharia e nos principais trabalhos técnicos de engenharia que 

possa realizar, causando restrições às nossas L Aç, isso tudo, alinhado com as 

conclusões do estudo do terreno dentro do PITCIC; 

- Nas conclusões sobre as principais tarefas que nossa engenharia deverá 

realizar em decorrência das possibilidades inimigas e do próprio terreno; 

-. Nas disponibilidades de engenharia, sejam as do escalão considerado ou as 

recebidas adicionalmente do escalão superior (pessoal, material e equipamento); 

- Na prioridade, na urgência e nas restrições para o emprego dos meios de 

engenharia; 

- Nas necessidades de engenharia para cada L Aç; 

- Na organização para o combate indicada para os meios de engenharia 

(somente as dosagens, sem designações); e 

- Na observação da inserção das tarefas e ações de engenharia na matriz de 
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sincronização obtida por ocasião do jogo da guerra. 

Adicionalmente, ao final desta fase, poderá ser sugerida uma proposta de 

critérios de avaliação relacionados ao Ap Eng para alimentar a próxima fase do exame 

de situação (COMPARAÇÃO DAS LINHAS DE AÇÃO). 

 

4.5 O ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA NA 4ª FASE DO EXAME DE 

SITUAÇÃO 

 

Como já apresentado na revisão da literatura, o previsto no manual de 

engenharia está em conformidade com a respectiva fase do exame de situação do 

comandante tático. 

O assessor de engenharia, seguindo os critérios de avaliação relacionados ao 

Ap Eng obtidos como produto da fase anterior e seja qual for o processo de 

comparação escolhido, processo das vantagens e desvantagens ou processo dos 

fatores de comparação, apresentará os aspectos julgados relevantes durante a 

comparação das linhas de ação. 

Ao final da fase, teremos como produtos da análise de engenharia em apoio ao 

processo decisório do comandante tático, as seguintes considerações: 

- Indicação da L Aç que será apoiada em melhores condições pela engenharia, 

com as devidas justificativas; e 

- Indicação dos inconvenientes apresentados nas demais linhas de ação, com 

a apresentação de possíveis soluções específicas para cada uma. 

Com esses dados, o comandante deverá ter condições de analisar, em 

conjunto com os resultados globais da fase, se os aspectos de engenharia terão peso 

mais relevante que os demais e desse modo decidir-se ou não pela linha de ação 

indicada pela engenharia como a melhor apoiada. No caso da escolha por outra linha 

de ação, caberá ao assessor de engenharia apresentar, na próxima fase, soluções 

para aprimorar e facilitar o apoio de engenharia à manobra selecionada. 

 

4.6 O ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA NAS 5 E 6ª FASES DO EXAME DE 

SITUAÇÃO 

 

Nas 5ª e 6ª fases do exame de situação do comandante tático, Decisão e 

Emissão de Planos e Ordens, o contido no manual de engenharia está adequado, 
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faltando apenas a indicação clara de que todas as fases de seu exame devem ser 

feitas em paralelo ao exame de situação do comandante tático. 

Com a finalização do exame de situação 1ª fase do comandante de engenharia, 

já será possível a preparação do subparágrafo de engenharia e dos anexos à ordem 

de operações ou plano de operações. O próprio exame de situação 2ª fase do 

comandante de engenharia já estará praticamente desenhado, haja vista a intensa 

interação ocorrida durante todo o processo. 

A 5ª fase, como já citado, terá como produto de engenharia, construído e 

aperfeiçoado na 3ª fase do exame, uma organização para o combate e tarefas de 

engenharia já definidas para o apoio à manobra escolhida. Caberá ao comandante de 

engenharia refinar o planejamento do apoio em seu exame de situação 2ª fase, 

buscando soluções para os problemas militares, mesmo que a decisão não tenha 

seguido a indicação de linha de ação realizada pelo engenheiro. 

Na 6ª fase, caberá ao engenheiro a preparação de toda a documentação 

própria de engenharia, de forma a direcionar os trabalhos das engenharias dos 

escalões subordinados, sem, contudo, tolher-lhes a liberdade de ação. Quando a 

engenharia considerada for do escalão brigada a documentação de engenharia da 

ordem de operações do comandante tático já estará quase que completamente 

definindo diretamente as ações desta engenharia. 

 

 

5. RECOMENDAÇÕES 

 

De todo o estudo realizado até este ponto do trabalho, apresento neste capítulo 

as recomendações a respeito das principais modificações que julgo serem 

necessárias dentro do exame de situação 1ª fase de engenharia, em forma de tabela, 

que apresenta os insumos e os produtos esperados de engenharia para cada fase do 

exame de situação do comandante tático. 

Apresento, no anexo “C” deste trabalho, o detalhamento do processo de análise 

de engenharia, em formato de minuta de proposta de memento de exame de situação 

1ª fase de engenharia. 

Antes de entrarmos na tabela propriamente dita, apresento, como 

recomendação que norteia todo este estudo, a necessidade de definir com clareza no 

manual de engenharia que o assessor das armas de apoio, e neste caso o de 
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engenharia, deverá realizar um trabalho proativo, em paralelo ao estudo do EM do 

escalão enquadrante, desde o início do processo de planejamento. Há que se 

extinguir a ideia de que os apoios e demais capacidades de apoio somente 

apresentem suas contribuições após a definição das linhas de ação. Ao contrário, 

deverão ter uma participação ativa a partir da 1ª fase do exame de situação, ou até 

mesmo antes, quando se fizer necessário. 

Uma segunda recomendação, relacionada à primeira, seria redefinir a estrutura 

do exame de situação 1ª fase de engenharia para seis fases, exatamente como se 

encontra o exame de situação do comandante tático. 

Neste sentido, apresento na tabela resumida abaixo, uma sugestão de 

aprimoramento do memento do exame de situação 1ª fase do comandante de 

engenharia. Como já comentado, a proposta completa de memento de exame de 

situação 1ª fase de engenharia se encontra no anexo “C” deste trabalho: 

 

FASE INSUMOS PRODUTOS 

1ª - Ordens e diretrizes escritas ou verbais do 
escalão superior com implicações que 
influenciem o Ap Eng 
- Ordens de Eng do Esc Sp 
- Prazos que influenciem o Ap Eg 
- Conhecimentos e EEI do Esc Sp com 
influência para o Ap Eng 
- Produtos do MCOE com influência para o 
Ap Eng 
- Estimativas correntes com influência para 
o Ap Eng 
- Meios de engenharia recebidos e 
composição preliminar dos meios 

I – PROCESSO DE ANÁLISE 
* Antes do início do Exame de Situação (pré-1ª fase): 

busca por EEI na redução das incertezas (dados preliminares 
do estudo do terreno) 

- O comandante de engenharia deverá seguir todos os 
passos previstos na análise do comandante tático, com foco 
nos aspectos mais relevantes para a análise de engenharia. 
 
II - PRODUTOS DO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA 

1. Considerações de Eng que poderão influenciar a DIPLAN 
e o 1º Briefing (disponibilidades, prazos, tarefas, propósitos, 
etc) com reflexos no: 

a. Novo enunciado; 
b. Intenção do Cmt; 
c. Orientações ao EM e Elm subordinados. 

2. Levantamento dos EEI relacionados a assuntos de Eng 
3. Levantamento de prováveis tarefas de Eng 

Exemplos: 
a. Estb PAC: Ex: Apoio Dslc e Ret Elm F Seg 
b. Aclh PAG, F Cob: Mnt R Psg, Blz vau, Lanç meios Trsp 

C Agu 
c. Postura Def: Estb S Bar, prazos, etc 
d. Ap Res: meios ECD apoiar a Res 

4. Levantamento de possível solicitação de apoio de 
engenharia ao escalão superior 
5. Missão da engenharia do escalão considerado, incluindo 
a intenção do Cmt, o EFD e as imposições recebidas do 
escalão superior. 

2ª - Definição da missão do escalão 
considerado 
- Intenção Inicial do Cmt 
- DIPLAN do Cmt 

I – PROCESSO DE ANÁLISE 
- O comandante de engenharia deverá seguir todos os 

passos previstos na análise do comandante tático, com foco 
nos aspectos mais relevantes para a análise de engenharia. 
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- Anexo de Inteligência do Esc Sp 
- Estimativas correntes atualizadas 
relacionadas ao possível Ap Eng 
- EEI relacionados a assuntos de 
engenharia 
- Missão da engenharia do escalão 
considerado e das prováveis tarefas de 
engenharia 
- Possíveis necessidades de Ap Eng a serem 
solicitadas ao Esc Sp (canais técnicos) 

 
II - PRODUTOS DO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA 

1. Considerações de Eng que afetam possíveis LAç 
a. Características da Região Op (Efeitos sobre as Op Ami 

e Ini) 
1) Cond Meteorológicas 
2) Terreno 

- Vias Trnsp 
- Obt artificiais e naturais (hidrografia, vegetação, 

relevo, solos, etc) 
- Estradas 
- P Ctc 
- Recursos Locais 

b. Conclusões relativas a (com influência sobre as Nec 
Ap Eng): 

1) Trasitabilidade (R Estr +Obt + Trafegabilidade) 
- R Estr (penetrantes e transversais), obras de arte e 

pontos críticos 
- Obt 
- Trafegabilidade (solo + Cond Meteorológicas + 

Topo) 
2) Transposição Obt existentes (Apvt Obt Nat – Nec 

Lançamento de Obt Artificiais ou Nec de meios de Eng para 
transpor os obstáculos) 

2.  Rat/Ret das prováveis das Tarefas de Eng 
3. Composição Inicial dos Meios de Eng 
4. Novos EEI (Eng) 
5. Conclusões parciais a respeito dos principais aspectos 

do Ini que poderão afetar as tropas amigas e o apoio de 
engenharia 

6. Conclusões parciais a respeito das disponibilidades de 
engenharia versus tempo disponível versus demandas por 
apoio de engenharia 

7. Rat/Ret das prováveis necessidades de apoio adicional 
de engenharia 

8. Conclusões parciais a respeito dos aspectos de Eng que 
poderão influenciar a Diretriz do Cmt 

3ª - Abordagem Operativa, Linhas de 
Op/esforços, EFD e PD (MCOE) 
- Atualização das diretrizes do Cmt 
- Estimativas correntes atualizadas 
relacionadas ao possível Ap Eng 
- Resultados do estudo do terreno e PITCIC 
e respectivos efeitos sobre nossas 
operações e nas do inimigo 
- Prováveis tarefas de Eng 
- Composição inicial dos meios de Eng 
- Apoio adicional de engenharia do Esc Sp 

I – PROCESSO DE ANÁLISE DA 3ª FASE INTERNA 
- O comandante de engenharia deverá seguir todos os 

passos previstos na análise do comandante tático, com foco 
nos aspectos mais relevantes para a análise de engenharia. 

 
II - PRODUTOS DO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA 

1. Subsídios de Eng para a montagem (L Aç Ini e L Aç 
iniciais) e aperfeiçoamento (L Aç após o jogo da guerra) de 
cada L Aç 

a. Conclusões sobre peculiaridades, deficiências e 
vulnerabilidades do Ap Eng Ini e os Pcp Trab Tec que possa 
Rlz, causando restrições às nossas L Aç; 

b. Conclusões sobre as principais tarefas que nossa Eng 
deverá realizar em decorrência das Psb Ini e do estudo do 
terreno; 

c. Dspn Eng (Esc considerado, Esc Sp e Res) - Pes e Mat 
d. Prioridade, urgência e restrições no Emp dos meios de 

Eng; 
e. Nec de Eng para cada LAç; 
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f. Organização para o combate dos meios de engenharia 
(somente as dosagens, sem designações). 

g. Inserção das tarefas e ações da engenharia na matriz 
de sincronização 

2. Proposta de critérios de avaliação relacionados ao Ap 
Eng (SFC), para a 4ª fase 
 

4ª - Linhas de ação aperfeiçoadas com os 
respectivos aspectos de Ap Eng 
- Critérios de avaliação relacionados ao Ap 
Eng (SFC) 
- Estimativas correntes atualizadas 

I – PROCESSO DE ANÁLISE 
- Seja qual for o processo de comparação escolhido, 

processo das vantagens e desvantagens ou processo dos 
fatores de comparação, o assessor de engenharia 
apresentará os critérios de avaliação julgados relevantes sob 
o aspecto do apoio de engenharia 
 
II - PRODUTOS DO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA 

1. Comparação das LAç sob os aspectos de Ap Eng (desde 
que diferencie as LAç) 

a. Missão 
1) Nec Ap Eng decorrente de cada Aç Tat dos Elm Man 
2) Trabalhos de nossa Eng face às Psb Ini e ao terreno 
3) Psb de atuação da Eng Ini sobre nossas Op 

b. Terreno 
1) R Mini Estr (Exts, Condc Trf, Trab Tec Nec) 
2) Obt a trsp (Op Of) ou Nec de obstáculos, já 

considerando os Obt Nat (Op Def) 
c. Meios 

1) Nec de meios de Eng em função do Nr Elm a Ap 
2) Dspn de MO para os Trab Tec levantados 

2. Conclusões da comparação 
a. Indicação da LAç que será apoiada em melhores 

condições pela Eng 
b. Indicar os inconvenientes apresentados nas L Aç e possíveis 
soluções específicas para cada L Aç. 

5ª - Linhas de ação avaliadas e suas variantes 
adicionadas dos aspectos de engenharia 
- Linha de ação recomendada adicionada 
dos aspectos de engenharia 
- Estimativas correntes atualizadas 

- Indicação (SFC) dos Pcp problemas e restrições ao Ap Eng 
da LAç escolhida, propondo soluções para aprimorar / 
facilitar o Ap Eng à manobra selecionada. 

6ª - L Aç escolhida pelo Cmt, modificações e 
aspectos de engenharia. 
- Intenção do Cmt Atlz. 
- Conceito final da operação. 
- EEI atualizados. 
- Conclusões atualizadas 

- Subparágrafo de engenharia, anexos e demais assuntos de 
engenharia do Plano ou Ordem de Operações. 

Tabela nº 01: Quadro de Insumos e Produtos do Exame de Situação 1ª Fase de Engenharia 
Fonte: o Autor 

 
 

6. CONCLUSÃO 

Os estudos apresentados neste trabalho apontam para a seguinte situação, no 

que tange à efetividade do assessoramento de engenharia: há a previsão, no manual 

EB70-MC-10.211 - Processo de planejamento e condução das operações terrestres, 

de que o planejamento deve ser realizado, em todas as suas fases, através da mais 
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completa integração das capacidades disponibilizadas ao comandante. No entanto, 

foi observado que o manual EB70-MC-10.237 - A engenharia nas operações, apesar 

de prever a interação do planejamento de engenharia com o planejamento tático, não 

o estabelece de forma totalmente satisfatória, o que demanda, sob a ótica deste autor 

alguns ajustes e complementações. 

Tal conclusão está embasada na comparação das fases do processo do exame 

de situação do comandante tático com as fases do exame de situação 1ª fase do 

comandante de engenharia, juntamente com as conclusões obtidas da pesquisa 

realizada com oficiais do QEMA e da análise da doutrina do Exército Norte Americano. 

Os resultados deste artigo, caso sejam levados em consideração numa futura 

revisão do manual EB70-MC-10.237, poderão melhorar significativamente os 

procedimentos de assessoramento de engenharia a um planejamento tático, na 

medida em que alinhará procedimentos e permitirá uma melhor inserção de aspectos 

de engenharia no transcorrer do exame de situação. Tal aprimoramento também trará 

a vantagem de permitir ao decisor e ao seu EM possuírem uma visão mais clara de 

quais aportes de engenharia são possíveis a cada fase do exame de situação. 

Ressalto que este trabalho não esgota o tema sobre a integração do 

planejamento do apoio de engenharia com o planejamento tático. Serve para dar início 

à discussão do assunto e até mesmo para expandir a pesquisa, haja vista que as 

demais capacidades de apoio existentes também se ressentem da mesma dificuldade, 

sendo o apoio de engenharia apenas uma dentre tantas outras facetas do mesmo 

problema. 
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ANEXO A 
QUESTIONÁRIO PARA OFICIAIS (QEMA) DE ENGENHARIA 

 

O presente questionário visa a verificar o nível de adequabilidade do 

assessoramento de engenharia dentro do Processo de Planejamento e Condução das 

Operações Terrestres (PPCOT). 

O Senhor está sendo consultado em razão de ser integrante do Quadro de 

Estado-Maior (QEMA) e de suas recentes funções relacionadas à aplicação desse 

método, sob a ótica da engenharia. 

As respostas dessas questões servirão de subsídios para orientar a elaboração 

de um artigo político (Policy Paper), que deverá ser elaborado para conclusão do 

Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército (CPEAEx). 

Nossa doutrina aponta que o planejamento, desde as primeiras ordens de alerta 

e durante todo seu desenvolvimento deve ser feito em paralelo, num ambiente 

colaborativo entre os diversos escalões envolvidos, com o escalão superior solicitando 

dados ao mesmo tempo em que compartilha os dados já disponíveis, de forma a 

construir uma compreensão compartilhada da situação. O comandante incentiva esse 

estado de coisas de forma a permitir uma ampla participação de todos os elementos 

envolvidos no processo até o desenvolvimento das linhas de ação e a tomada da 

decisão, antes que haja a emissão das ordens. (BRASIL, 2020). 

Hipótese: O trabalho está sendo realizado sobre a hipótese de que o 

planejamento detalhado do PPCOT normalmente é realizado sem aproveitar ao 

máximo os potenciais de fornecimento de dados e de assessoramento de engenharia, 

tendendo a ser realizado de forma estanque, pouco considerando tais aspectos e de 

forma eminentemente sequencial. Além disso, considera-se como pressuposto que tal 

assessoramento poderia ser realizado em plenitude em todas as seis fases do exame 

de situação do comandante tático, o que, geralmente, não acontece. 

Tema do Policy Paper: O assessoramento de engenharia e sua importância nas 

diversas fases do exame de situação, dentro da metodologia do Processo de 

Planejamento de Condução das Operações Terrestres (PPCOT). 
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QUESTIONAMENTOS 

 

1. O senhor concorda com a hipótese apresentada na introdução deste questionário? 

(   ) Discorda     (   ) Discorda parcialmente    (   ) Concorda parcialmente    (   ) Concorda 

Considerações (Se for o caso): __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. O Senhor acredita que há demanda para o assessoramento de engenharia na 1ª 

fase do exame de situação? 

 

(   ) Discorda     (   ) Discorda parcialmente    (   ) Concorda parcialmente    (   ) Concorda 

Considerações (Se for o caso): __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. O senhor acredita que há demanda para o assessoramento de engenharia na 2ª 

fase do exame de situação? 

 

(   ) Discorda     (   ) Discorda parcialmente    (   ) Concorda parcialmente    (   ) Concorda 

Considerações (Se for o caso): __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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4. O senhor acredita que o assessor de engenharia deve apoiar a montagem das 

linhas de ação (amigas e inimigas) ou apenas se limitar a complementar as linhas de 

ação já montadas? 

 

(   ) Apoiar a montagem das L Aç                     (   ) Complementar as L Aç montadas 

(   ) Outra opção 

Considerações (Se for o caso): __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. O oficial de engenharia apresenta, dentro do processamento da 4ª fase do exame 

de situação, quais linhas de ação poderão ser melhor apoiadas e os inconvenientes 

apresentados pelas demais linha de ação. O Senhor considera que esse 

assessoramento está adequado? 

 

(   ) Discorda     (   ) Discorda parcialmente    (   ) Concorda parcialmente    (   ) Concorda 

Considerações (Se for o caso): __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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6. Na 5ª fase do exame de situação, após o Comandante tomar a sua decisão, ou 

seja, escolher a melhor linha de ação ou a melhor combinação das opções 

apresentadas, cabe ao assessor de engenharia o início de seu exame de situação 2ª 

fase, de forma a definir qual a melhor linha de ação de engenharia para apoiar a 

decisão do comandante tático. Nesse sentido, a decisão deverá apresentar apenas 

os aspectos de manobra ou também já deverá conter uma ideia geral do que virá a 

ser o subparágrafo de engenharia? 

 

(   ) Linha de ação sintética somente com a manobra 

(   ) Linha de ação sintética já contendo os aspectos gerais do apoio de engenharia 

(   ) Outra opção 

Considerações (Se for o caso): __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. Outras considerações que o Senhor julgue necessárias: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

OBRIGADO PELO APOIO! ENGENHARIA! O SUOR POUPA O SANGUE!! 
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ANEXO B 
QUESTIONÁRIO PARA OFICIAIS DO QUADRO DE ESTADO-MAIOR 

 

O presente questionário visa a verificar o nível de adequabilidade do 

assessoramento de engenharia dentro do Processo de Planejamento e Condução das 

Operações Terrestres (PPCOT). 

O Senhor está sendo consultado em razão de ser integrante do Quadro de 

Estado-Maior (QEMA) e de suas recentes funções relacionadas à aplicação desse 

método. 

As respostas dessas questões servirão de subsídios para orientar a elaboração 

de um artigo político (Policy Paper), que deverá ser elaborado para conclusão do 

Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército (CPEAEx). 

Nossa doutrina aponta que o planejamento, desde as primeiras ordens de alerta 

e durante todo seu desenvolvimento deve ser feito em paralelo, num ambiente 

colaborativo entre os diversos escalões envolvidos, com o escalão superior solicitando 

dados ao mesmo tempo em que compartilha os dados já disponíveis, de forma a 

construir uma compreensão compartilhada da situação. O comandante incentiva esse 

estado de coisas de forma a permitir uma ampla participação de todos os elementos 

envolvidos no processo até o desenvolvimento das linhas de ação e a tomada da 

decisão, antes que haja a emissão das ordens. (BRASIL, 2020). 

Hipótese: O trabalho está sendo realizado sobre a hipótese de que o 

planejamento detalhado do PPCOT normalmente é realizado sem aproveitar ao 

máximo os potenciais de fornecimento de dados e de assessoramento de engenharia, 

tendendo a ser realizado de forma estanque, pouco considerando tais aspectos e de 

forma eminentemente sequencial. Além disso, considera-se como pressuposto que tal 

assessoramento poderia ser realizado em plenitude em todas as seis fases do exame 

de situação do comandante tático, o que, geralmente, não acontece. 

Tema do Policy Paper: O assessoramento de engenharia e sua importância nas 

diversas fases do exame de situação, dentro da metodologia do Processo de 

Planejamento de Condução das Operações Terrestres (PPCOT). 
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QUESTIONAMENTOS 

 

1. O senhor concorda com a hipótese apresentada na introdução deste questionário? 

(   ) Discorda     (   ) Discorda parcialmente    (   ) Concorda parcialmente    (   ) Concorda 

Considerações (Se for o caso): __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. O Senhor acredita que há demanda para o assessoramento de engenharia na 1ª 

fase do exame de situação? 

 

(   ) Discorda     (   ) Discorda parcialmente    (   ) Concorda parcialmente    (   ) Concorda 

Considerações (Se for o caso): __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. O senhor acredita que há demanda para o assessoramento de engenharia na 2ª 

fase do exame de situação? 

 

(   ) Discorda     (   ) Discorda parcialmente    (   ) Concorda parcialmente    (   ) Concorda 

Considerações (Se for o caso): __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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4. O senhor acredita que o oficial de engenharia deve apoiar a montagem das linhas 

de ação (amigas e inimigas) ou apenas se limitar a complementar as linhas de ação 

já montadas? 

 

(   ) Apoiar a montagem das L Aç                     (   ) Complementar as L Aç montadas 

(   ) Outra opção 

Considerações (Se for o caso): __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. O oficial de engenharia apresenta, dentro do processamento da 4ª fase do exame 

de situação, quais linhas de ação poderão ser melhor apoiadas e os inconvenientes 

apresentados pelas demais linha de ação. O Senhor considera que esse 

assessoramento está adequado? 

 

(   ) Discorda     (   ) Discorda parcialmente    (   ) Concorda parcialmente    (   ) Concorda 

Considerações (Se for o caso): __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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6. Na 5ª fase do exame de situação, após o Comandante tomar a sua decisão, ou 

seja, escolher a melhor linha de ação ou a melhor combinação das opções 

apresentadas, cabe ao assessor de engenharia o início de seu exame de situação 2ª 

fase, de forma a definir qual a melhor linha de ação de engenharia para apoiar a 

decisão do comandante tático. Nesse sentido, a decisão deverá apresentar apenas 

os aspectos de manobra ou também já deverá conter uma ideia geral do que virá a 

ser o subparágrafo de engenharia? 

 

(   ) Linha de ação sintética somente com a manobra 

(   ) Linha de ação sintética já contendo os aspectos gerais do apoio de engenharia 

(   ) Outra opção 

Considerações (Se for o caso): __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. Outras considerações que o Senhor julgue necessárias: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

OBRIGADO PELO APOIO! ENGENHARIA! O SUOR POUPA O SANGUE!! 
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ANEXO C 
 

MEMENTO DE EXAME DE SITUAÇÃO – 1ª FASE TÉCNICA 

 

Exemplar Nr ____________________ 

Organização de Engenharia:________ 

Local:__________________________ 

Data-Hora:______________________ 

 

Referências: cartas, calcos e outros documentos necessários à compreensão do estudo. 

 

1. ANÁLISE DA MISSÃO E CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

- PROCESSO DE ANÁLISE DA 1ª FASE INTERNA 

* Antes do início do Exame de Situação (pré-1ª fase): busca por EEI na redução 

das incertezas (dados preliminares do estudo do terreno) 

 

a. Estudo da Missão do Escalão Superior 

1) Interpretação da intenção e da missão de no mínimo dois Esc acima 

- Aspectos direta ou indiretamente relacionados à engenharia com relação à 

missão, intenção e/ou do estado final desejado (EFD) dos Cmt dos escalões 

superiores, que podem trazer implicações para o novo enunciado da missão de nosso 

escalão enquadrante (Ex: XXXX, XXX) 

2) Enunciado 

a) Dos parágrafos 2º e 3º da O Op e do Clc Op, O Frag, etc 

- Influência para o Ap Eng a ser prestado em nosso escalão 

- Levantamento de EEI relacionados à engenharia 

3) Finalidade 

---------------------------- 

4) Ações serem realizadas pelo nosso escalão (impostas ou deduzidas) 

- Necessidades preliminares de apoio de engenharia face às ações previstas 

5) Análise da própria missão 

a) Identificação de tarefas de engenharia que sejam relevantes para o 

atingimento de objetivos e condições de nosso EFD e dos Esc Sp 

b) Identificação de tarefas de engenharia que necessitem de coordenação com 

a engenharia do Esc Sp e de outros comandos 

6) Sequência das ações 

- Qual o provável sequenciamento de execução de tarefas de engenharia 

7) Condições de execução 

a) Considerações de engenharia sobre: 

- Quadro horário até o início das Op (ordem inversa): 

tempo disponível 
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- Área de operações, de interesse e de Influência 

- Condicionantes e riscos 

- Facilidades e restrições ao planejamento (disponibilidade de tempo, 

material e pessoal) 

- Meios recebidos e composição preliminar dos meios: analisar se os meios 

recebidos serão suficientes para a execução de todas as tarefas de engenharia 

recebidas 

- Infraestrutura existente 

- Ambiente físico 

- Engenharia inimiga: apreciação sumária dos trabalhos já executados e das 

potencialidades 

- Considerações Civis Preliminares 

 

- PRODUTOS DO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA NA 1ª FASE 

INTERNA 

a. Considerações de Eng que poderão influenciar a DIPLAN e o 1º Briefing 

(disponibilidades, prazos, tarefas, propósitos, etc) com reflexos no: 

1) Novo enunciado; 

2) Intenção do Cmt; 

3) Orientações ao EM E Elm subordinados. 

b. Levantamento dos EEI relacionados a assuntos de Eng 

c. Levantamento de prováveis tarefas de Eng 

- Exemplos: 

1) Estb PAC: Ex: Apoio Dslc e Ret Elm F Seg 

2) Aclh PAG, F Cob: Mnt R Psg, Blz vau, Lanç meios Trnsp C Agu 

3) Postura Def: Estb S Bar, prazos, etc 

4) Ap Res: meios ECD apoiar a Res 

d. Levantamento de possível solicitação de apoio de engenharia ao escalão 

superior 

e. Missão da engenharia do escalão considerado, incluindo a intenção do 

Cmt, o EFD e as imposições recebidas do escalão superior. 

 

2. SITUAÇÃO E SUA COMPREENSÃO 

 

– PROCESSO DE ANÁLISE DA 2ª FASE INTERNA 

- Considerações que afetam as possíveis L Aç 

a. Considerações Civis 

1) Área 

---------------- 

g) Sítios possíveis de utilização como áreas temporárias para refugiados e 

deslocados 

2) Estrutura 
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a) Postos de Comando das Forças de Segurança 

b) Segurança Pública (delegacias policiais; tribunais de justiça; 

penitenciárias; posto de bloqueio e controle de vias). 

------------------------------------------------------------- 

d) Estradas e pontes. 

e) Portos e aeroportos de entrada. 

f) Represas. 

g) Estações e subestações de energia elétrica. 

-------------------------------------------------------------- 

i) Reservatórios e usinas de água potável. 

j) Sistemas de esgotos (subterrâneos) 

l) Hospitais e clínicas. 

m) Escolas e universidades. 

n) Igrejas e locais de culto religioso. 

o) Bancos e instituições financeiras. 

p) Mercados populares e centros comerciais. 

3) Capacidades 

------------------------- 

c) Serviços Emergenciais: corpo de bombeiro, serviços de ambulâncias. 

d) Saúde Pública: clínicas, hospitais, serviços veterinários 

------------------------- 

e) Água (tratamento e abastecimento). 

f) Sistemas Sanitários (recolhimento do lixo e esgotos). 

4) Organizações 

------------------------- 

5) População 

------------------------- 

6) Eventos 

----------------------- 

b. Área de Operações 

- A análise geral a respeito da adequabilidade referente à transitabilidade da 

A Op estabelecida, considerando nossos meios e os do inimigo sairá dos estudos do 

próximo item. 

c. Características da área de operações (PITCIC) 

1) Base de dados dos aspectos gerais do terreno 

2) Terreno 

a) Identificação dos aspectos a conhecer. 

b) Elaboração dos Clc dos aspectos gerais do terreno. 

(1) Vegetação 

(2) Relevo 

(3) Natureza do solo 

(4) Hidrografia 
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(5) Obras de arte 

(6) Localidades 

(7) Vias de transporte 

3) Condições meteorológicas 

a) Elementos meteorológicos. 

(1) Crepúsculo 

(2) Fase da lua 

(3) Condições atmosféricas 

- Temperatura 

- Precipitações 

- Nebulosidade 

- Umidade 

(4) Ventos 

(5) Outros elementos 

b) Elaboração dos Clc dos efeitos das condições meteorológicas. 

(1) Nevoeiros ou neblina 

(2) Precipitações 

(3) Ventos 

(4) Outros 

4) Integração do terreno com as condições meteorológicas 

- Elaboração do calco de restrições ao movimento 

5) Idt dos CM e VA 

- Elaboração do Clc CM e VA 

6) Análise do terreno (VA) 

a) Obs e C Tir 

b) Cobertas e abrigos 

c) Obstáculos 

d) Acidentes capitais 

e) Adequação do espaço de manobra 

f) Facilidade de movimento 

g) Rede viária 

h) Outros aspectos (faixas de infiltração, rotas de aproximação entre 

outros.) 

7) Comparação das vias de acesso 

8) Efeitos do Ter e das Condições Meteorológicas sobre as operações 

militares 

9) Resistências admissíveis nas VA: definição dos efeitos desejáveis em cada 

região com a previsão dos possíveis obstáculos artificiais 

a) Região de Bloqueio (R Blq) junto ao LAADA 

b) R Blq em Prof que permite C Atq 

c) R Blq mais em Prof 

d) Traçado da PMA 
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e) Grau de Rst admissível 

d. Situação do inimigo (PITCIC) 

1) Base de dados sobre o inimigo 

2) Análise da ordem de batalha do inimigo  

a) Dispositivo 

b) Composição 

c) Valor 

d) Atividades importantes, recentes e atuais (incluídas as da engenharia 

inimiga) 

e) Peculiaridades e deficiências (com foco na engenharia inimiga) 

3) Confecção dos Clc de situação do inimigo (principalmente o calco de 

obstáculos artificiais lançados pelo inimigo) 

e. Nossa situação 

1) Efetivo 

2) Composição 

3) Dispositivo 

4) Situação logística (principalmente a logística de engenharia e para a 

engenharia) 

------------------------------- 

6) Instrução e adestramento (principalmente o relacionado às tropas de 

engenharia orgânica e as em apoio) 

7) Apoio ao combate 

- Elementos de engenharia orgânicos e os recebidos em apoio adicional do 

Esc Sp (pessoal e material) 

- Elementos de apoio ao combate com Nec de tarefas de Eng (apoio à 

mobilidade, proteção, assistência técnica, etc) 

8) Unidades vizinhas e interpostas 

9) Deficiências (principalmente às relacionadas às nossas capacidades e 

disponibilidades de engenharia) 

10) Condições de tempo e espaço 

a) Tempo disponível para trabalhos de engenharia, versus demandas para 

o Ap Eng 

b) Duração provável de operação 

11) Outras informações 

f. Forças Amigas 

- Engenharia presente: Eng do Esc Sp e vizinhas 

g. Centros de Gravidade e vulnerabilidades críticas (SFC), Capacidades 

Críticas, Requisitos Críticos e Vulnerabilidades Críticas da própria Força e do 

Inimigo (às referentes ao Ap Eng). 

h. Poder Relativo de Combate (dois modelos de análise do PRC) 

- Propor fatores de comparação entre a Eng amiga e a inimiga, caso sejam 

relevantes. 
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- PRODUTOS DO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA NA 2ª FASE 

INTERNA 

a. Considerações de Eng que afetam possíveis LAç 

1) Características da Região Op (Efeitos sobre as Op Ami e Ini) 

a) Cond Meteorológicas 

b) Terreno 

- Vias Trnsp 

- Obt artificiais e naturais (hidrografia, vegetação, relevo, solos, etc) 

- Estradas 

- P Ctc 

- Recursos Locais 

2) Conclusões relativas a (com influência sobre as Nec Ap Eng): 

a) Trasitabilidade (R Estr +Obt + Trafegabilidade) 

- R Estr (penetrantes e transversais), obras de arte e pontos críticos 

- Obt 

- Trafegabilidade (solo + Cond Meteorológicas + Topo) 

b) Transposição Obt existentes (Apvt Obt Nat – Nec Lanç Obt Artificiais ou 

Nec de meios de Eng para transpor os obstáculos) 

b.  Rat/Ret das prováveis das Tarefas de Eng 

c. Composição Inicial dos Meios de Eng 

d. Novos EEI (Eng) 

e. Conclusões parciais a respeito dos principais aspectos do Ini que poderão 

afetar as tropas amigas e o apoio de engenharia 

f. Conclusões parciais a respeito das disponibilidades de engenharia versus 

tempo disponível versus demandas por apoio de engenharia 

g. Rat/Ret das prováveis necessidades de apoio adicional de engenharia 

h. Conclusões parciais a respeito dos aspectos de Eng que poderão 

influenciar a Diretriz do Cmt 

 

3. POSSIBILIDADES DO INIMIGO, LINHAS DE AÇÃO E CONFRONTO 

 

– PROCESSO DE ANÁLISE DA 3ª FASE INTERNA 

a. Possibilidades do inimigo 

1) Enumeração (QUÊ?, QUANDO?, ONDE? E COM QUE VALOR?) 

2) Vulnerabilidades 

3) Possibilidade(s) do Ini com maior probabilidade de adoção 

4) Prováveis Obj do Ini ou R Blq 

5) LA lni 

a) Montagem e análise das L Aç Ini: apoiar a montagens das L Aç Ini 

acrescentando, com base no PITCIC, as prováveis organização para o combate e 

tarefas de engenharia inimigas 
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b) Priorização das L Aç Ini: assessorar o EM na priorização das L Aç Ini, com 

base nos aspectos de engenharia 

c) Detalhamento das L Aç Ini: detalhar os aspectos de engenharia 

6) Mont do Calco e Matriz Eventos: aportar os aspectos de engenharia 

7) Probabilidade de adoção das Psb Ini: apoiar a definição da probabilidade com 

os aspectos de engenharia 

 

b. Nossas linhas de ação 

1) Elaboração das linhas de ação: 

a) Faseamento da operação: havendo, quais as implicações na organização 

para o combate e para as tarefas? 

--------------------------------- 

c) Seleção de frentes: assessorar nos aspectos do terreno 

--------------------------------- 

e) Seleção de direção(ões) tática(s) de atuação: assessorar com aspectos de 

engenharia 

2) Conceito sumário de cada linha de ação. 

3) Prova preliminar de adequabilidade, praticabilidade e aceitabilidade. 

4) Validação das L Aç 

5) Elementos essenciais 

- QUÊ: ações a realizar 

- QUANDO: início da ação 

- ONDE: por e para onde 

- COMO: Dspo, esforço, entre outros. 

6) Na defesa 

a) Resistência adotada nas VA: propor o aumento do valor defensivo do 

terreno com o lançamento de obstáculos e agravamentos de obstáculos naturais 

b) P Cmb na ADA: propor os efeitos dos obstáculos em cada barreira 

c) P Cmb da F Seg e sua Loc: propor os efeitos das zonas de obstáculos 

d) Ajustamento das L Aç: participar da construção de cada L Aç, apresentando 

os devidos aportes de Eng 

7. No Ataque 

a) Passos preliminares: apresentar os possíveis efeitos do terreno e da 

organização do terreno (OT) realizada pela Eng Ini e sua implicação na: 

(1) Seleção de frente 

(2) Forma de manobra 

(3) Objetivo decisivo 

b) Sequência de montagem: participar da construção de cada L Aç, 

apresentando os devidos aportes de Eng (tarefas de engenharia e uma sumária 

organização para o combate) 

(1) Obj intermediário 

(2) Regulação da Man 
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(3) VA do Atq Pcp 

(4) VA do(s) Atq Scd 

(5) Valor da Res 

(6) Ações na Fr não selecionada 

(7) Risco de Fratricídio 

 

c. Confronto das linhas de ação com as Psb Ini 

1) Ações que o inimigo poderá executar para realizar a Psb Ini. 

2) Ações que serão executadas para realizar a L Aç, em face dessa Psb Ini; 

3) Interações entre a L Aç e a Psb Ini: identificar oportunidades de melhoria no 

apoio de engenharia em cada L Aç amiga 

4) Conclusões: aperfeiçoar a organização para o combate e a definição de 

tarefas de engenharia para cada L Aç 

 

- PRODUTOS DO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA NA 3ª FASE 

INTERNA 

a. Subsídios de Eng para a montagem (L Aç Ini e L Aç iniciais) e 

aperfeiçoamento (L Aç após o jogo da guerra) de cada L Aç 

1) Conclusões sobre peculiaridades, deficiências e vulnerabilidades do Ap Eng 

Ini e os Pcp Trab Tec que possa Rlz, causando restrições às nossas L Aç; 

2) Conclusões sobre as principais tarefas que nossa Eng deverá realizar em 

decorrência das Psb Ini e do estudo do terreno; 

3) Dspn Eng (Esc considerado, Esc Sp e Res) - Pes e Mat 

4) Prioridade, urgência e restrições no Emp dos meios de Eng; 

5) Nec de Eng para cada LAç; 

6) Organização para o combate dos meios de engenharia (somente as 

dosagens, sem designações). 

7) Inserção das tarefas e ações da engenharia na matriz de sincronização 

b. Proposta de critérios de avaliação relacionados ao Ap Eng (SFC), para a 

4ª fase. 

 

4. COMPARAÇÃO DAS LINHAS DE AÇÃO 

 

- PROCESSO DE ANÁLISE DA 4ª FASE INTERNA 

* Seja qual for o processo de comparação escolhido, processo das vantagens e 

desvantagens ou processo dos fatores de comparação, o assessor de engenharia 

apresentará os critérios de avaliação julgados relevantes sob o aspecto do apoio de 

engenharia. 

 

- PRODUTOS DO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA NA 3ª FASE 

INTERNA 
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a. Comparação das LAç sob os aspectos de Ap Eng (desde que diferencie 

as LAç) 

1) Missão 

a) Nec Ap Eng decorrente de cada Aç Tat dos Elm Man 

b) Trabalhos de nossa Eng face às Psb Ini e ao terreno 

c) Psb de atuação da Eng Ini sobre nossas Op 

 

2) Terreno 

a) R Mini Estr (Exts, Condc Trf, Trab Tec Nec) 

b) Obt a trnsp (Op Of) ou Nec de obstáculos, já considerando os Obt Nat (Op 

Def) 

 

3) Meios 

a) Nec de meios de Eng em função do Nr Elm a Ap 

b) Dspn de MO para os Trab Tec levantados 

 

b. Conclusões da comparação 

1) Indicação da LAç que será apoiada em melhores condições pela Eng 

2) Indicar os inconvenientes apresentados nas L Aç e possíveis soluções 

específicas para cada L Aç. 

 

5. DECISÃO 

- Indicação (SFC) dos Pcp problemas e restrições ao Ap Eng da LAç 

escolhida, propondo soluções para aprimorar / facilitar o Ap Eng à manobra 

selecionada. 

 

6. EMISSÃO DO PLANO OU ORDEM 

- Subparágrafo de engenharia, anexos e demais assuntos de engenharia do 

Plano ou Ordem de Operações. 

 


