
O Programa Estratégico do Exército Obtenção da Capacidade 
Operacional Plena (Prg EE OCOP) foi concebido para 

atender às demandas operacionais do Planejamento Estratégico 
do Exército não contempladas em outros Programa 

Busca-se a obtenção de novas capacidades da Força Terrestre 
(F Ter), por meio da substituição de Sistemas e Materiais de 
Emprego Militar (SMEM) defasados tecnologicamente ou no final 
de seu ciclo de vida, do aumento da interoperabilidade logística 
entre as Forças, da melhoria dos equipamentos individual e 
coletivo do combatente e da efetividade da sustentação logística 
dos meios militares terrestres. 

A importância do Programa consiste na necessidade inadiável 
de dotar a F Ter de SMEM necessários para a manutenção 
e/ou obtenção das capacidades requeridas, no contexto 
da Transformação do Exército Brasileiro. Destarte, o OCOP 
contribui decisivamente para a geração de poder de combate, 
proporcionando as condições necessárias para a F Ter atuar nas 
operações no amplo espectro e responder adequadamente às 
demandas atuais e futuras da defesa da sociedade brasileira.

OBJETIVO

Dotar as organizações 
militares do Exército Brasileiro 
de Sistemas e Materiais de 
Emprego Militar, necessários 
à obtenção da capacidade 
operacional plena, segundo 
a concepção da Estratégia 
Nacional de Defesa. 

COMPOSIÇÃO

BENEFÍCIOS

O OCOP contempla todo o Exército Brasileiro, 
trazendo como benefícios para a sociedade 
brasileira:
- Aumento da prontidão operacional da Força 
Terrestre (F Ter);
- Incremento da capacidade dissuasória;
- Contribuição para a proteção da sociedade; e
- Fortalecimento da Base Industrial de Defesa.

SUBPROGRAMA
SISTEMA DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (SAC)

O SAC busca a reestruturação da Artilharia de Campanha, 
como forma de apoiar as operações conduzidas pela F Ter, 
por intermédio da aplicação de fogos adequados às 
necessidades, de forma potente, precisa e oportuna.

O OCOP contempla toda a Força Terrestre



PROJETO 
COMBATENTE BRASILEIRO COBRA 

O Projeto COBRA tem por premissa materializar o conceito 
de “Sistema de Combate Soldado”, por meio de aquisição, 
pesquisa e desenvolvimento de SMEM, dotados de 
adaptabilidade, flexibilidade e modularidade, visando dotar 
o combatente individual de equipamentos, armamentos e 
sistemas adequados à sua atuação nos diversos ambientes, 
visualizados para a condução de operações militares pela F Ter. 

Estado-Maior do Exército
Escritório de Projetos do Exército - EPEx

QGEx - Bloco J - 1º andar - SMU CEP: 70630-901 Brasília - 
DF 061 3415-6361/ 3415-6376

www.epex.eb.mil.br

AÇÕES COMPLEMENTARES
São processos que subsidiam a implementação do programa, 
abrangendo atividades necessárias que não demandem a 
estruturação de um subprograma/projeto para sua execução, 
abarcando, entre outras, a aquisição de viaturas operacionais 
especializadas (blindadas e não blindadas), meios de 
comunicações, armamentos, equipamentos optrônicos, 
embarcações, material aeroterrestre e saúde operativa.

Tem por escopo a aquisição e modernização de SMEM, 
específicos da engenharia de combate, de modo a permitir 
o apoio adequado à F Ter no tocante às capacidades de 
mobilidade, contramobilidade e proteção, em operações de 
guerra e não guerra. 

PROJETO
MATERIAL DE ENGENHARIA DE COMBATE 


