ARMAS DO EXÉRCITO
As Armas dividem-se em dois grupos: as Armas-Base (Infantaria e Cavalaria) e as Armas de Apoio ao Combate
(Artilharia, Engenharia e Comunicações).
A INFANTARIA é a mais antiga arma do Exército e geralmente dotada dos
maiores efetivos, formada por soldados que podem combater em todos os
tipos de terreno e sob quaisquer condições meteorológicas, podendo utilizar
variados meios de transporte para serem levados à frente de combate. Sua
principal missão é conquistar e manter o terreno, aproveitando a capacidade
de progredir em pequenas frações, de difícil detecção e grande mobilidade. A
infantaria contemporânea frequentemente emprega o princípio de Fogo e
Movimento para atingir uma posição dominante em relação àquela do inimigo.
A Infantaria moderna segue uma organização que divide as tropas de
infantes agrupando-os em unidades chamadas de divisões, brigadas, batalhões, companhias e pelotões.

CAVALARIA é a arma das forças terrestres que, antigamente se
destinava ao combate a cavalo, em ações de choque ou de
reconhecimento. Historicamente, a cavalaria é a arma mais móvel
dos exércitos e a segunda mais antiga - a seguir à infantaria.
Hoje em dia, são raros os exércitos que mantém forças de combate a
cavalo. No entanto, em muitos deles, por tradição, continua a chamarse "cavalaria" às forças e unidades que desempenham missões
semelhantes às da antiga cavalaria, mas fazendo uso de veículos
motorizados, de veículos blindados ou de helicópteros. Importante
para os Exércitos, pois apresenta o poder ofensivo e defensivo, por meio de sua ação de choque, potência de fogo e
proteção blindada. Precisão, todas as operações da FEB.

A ARTILHARIA brasileira tem lugar de destaque em nossa memorável
história militar. No século XIX, tendo à frente seu insigne patrono, o marechal
Mallet, foi fundamental para a vitória dos aliados na Campanha da Tríplice
Aliança. No século passado, integrando a Força Expedicionária Brasileira
(FEB) na II Guerra Mundial, apoiou, com precisão todas as operações da
FEB. Nos dias de hoje, acompanhando a evolução dos tempos, organiza-se
em três ramos: de Campanha, Antiaérea e de Costa. Possui uma gama
variada de materiais, que equipam suas organizações militares, para o
cumprimento das missões de apoiar pelo fogo as Armas-bases, e realizarem a defesa antiaérea e defender a costa.
Além disso, vem aperfeiçoando, com o apoio da informática, seu Sistema de Levantamento Topográfico, Busca de
Alvos, Observação e Direção de Tiro.

A ENGENHARIA divide-se em duas vertentes: de combate e de
construção. A de combate apoia as armas-base, facilitando o
deslocamento das tropas amigas, reparando estradas, pontes e
eliminando os obstáculos à progressão e, ainda, dificultando o movimento
do inimigo. Uma operação de grande envergadura, e que depende
diretamente da Engenharia, é a transposição de cursos de água
obstáculo. A Engenharia de Construção, em tempo de paz, colabora com
o desenvolvimento nacional, construindo estradas de rodagem, ferrovias,
pontes, açudes, barragens, poços artesianos e inúmeras obras.
A Engenharia Militar Brasileira
Por todo o Brasil, a Engenharia abre caminhos, lança trilhos, pereniza rios e efetua travessias. Ela é a arma de apoio
ao combate que tem como missão principal apoiar a mobilidade, a contramobilidade e a proteção, caracterizando-se
como um fator multiplicador do poder de combate.
A Mobilidade é o conjunto de trabalhos desenvolvidos para proporcionar as condições necessárias ao movimento
contínuo e ininterrupto de uma força amiga. Os engenheiros realizam, entre outros, trabalhos de abertura de
passagens em obstáculos, de transposição de cursos de água, de navegação em vias interiores, de conservação e
reparação de pistas e estradas, de destruição de posições organizadas do inimigo, proporcionando condições para
que a manobra tática obtenha rapidamente vantagens sobre a posição do inimigo.
A Contramobilidade é o conjunto de trabalhos que visam deter, retardar ou canalizar o movimento das forças inimigas
para, em princípio, contribuir na destruição dessas forças. São trabalhos que proporcionam maior valor defensivo ao
terreno, principalmente pela construção de obstáculos de acordo com a intenção do comandante tático, restringindo a
liberdade de manobra do inimigo.
A Proteção é o conjunto de trabalhos que visam reduzir ou anular os efeitos das ações do inimigo e das intempéries
sobre a tropa e o material, proporcionando abrigo, segurança e bem-estar e ampliando a capacidade de
sobrevivência das forças em campanha. Os engenheiros, em função do conhecimento técnico e do pessoal e
materiais especializados, prestam assistência às tropas em combate ou realizam trabalhos de fortificações,
camuflagem e instalações.
As COMUNICAÇÕES – a Arma do Comando – proporcionam as ligações
necessárias aos escalões mais altos que exercerão a coordenação e o
controle de seus elementos subordinados antes, durante e após as
operações. Além disso, atua no controle do espectro eletromagnético, por
meio das atividades de Guerra Eletrônica, para impedir ou dificultar as
comunicações do inimigo, facilitar as próprias comunicações e obter
informações.
O ciclo básico da tomada de decisão é deflagrado a partir dos estímulos
recebidos do ambiente. O centro decisório, após detectar, comparar, analisar, decidir e agir reage, para restabelecer
a situação desejada. O Sistema de Comando e Controle (SC2) como parte integrante desse processo, precisa ser
operado em tempo compatível que assegure a oportunidade na tomada de decisão. O funcionamento eficaz do SC2
é responsabilidade do comandante. A Arma de Comunicações tem como patrono o Marechal Rondon.
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