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RESUMO 

 

 

 

Esse projeto tem por finalidade levantar os meios de apoio que a Arma de 

Engenharia e o Batalhão DQBRN têm em apoiar a Artilharia Divisionária. Tendo 

em vista que a Doutrina Militar Terrestre precisa ser permanentemente 

atualizada, em virtude da evolução da natureza dos conflitos, resultado das 

mudanças da sociedade e da evolução tecnológica, e também devido ao fato de 

que os elementos da Força Terrestre devem ser organizados de forma a atender 

um número maior de alternativas de emprego, sendo possível estruturá-los por 

módulos, esse trabalho tem como foco as características que a Força Terrestre 

deve evidenciar, que são: flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, 

elasticidade e sustentabilidade. O trabalho terá como objetivo contribuir para o 

aprimoramento doutrinário e revisão do manual C6-21 - Artilharia da Divisão de 

Exército, tendo como produto um documento que deixe claro, e de maneira 

centralizada, as capacidades e limitações que a engenharia e tropas DQBRN 

têm em apoiar a Artilharia Divisionária. 

 

 

Palavras chaves: QBRN. Engenharia. Flexibilidade. Adaptabilidade. 

Modularidade. Elasticidade. Sustentabilidade.                                                                  
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ABSTRACT 

 

 

 

This project aims to survey the means of support that the Engineering Weapon 

and the DQBRN Battalion have in supporting the Division Artillery. Having in mind 

that the Terrestrial Military Doctrine needs to be permanently updated in due to 

the evolution of the nature of conflicts, the result of changes in society and 

technological evolution and also due to the fact that the elements of the land force 

must be organized in order to meet a greater number of employment alternatives 

and that it is possible to structure them in modules, combine weapons, with the 

possibility of changing their power combat, this work is highlighted in the 

characteristics that the land force must demonstrate, which are: flexibility, 

adaptability, modularity, elasticity and sustainability. The work will focus on 

contributing to the doctrinal improvement and revision of the manual C6-21, 

Artillery of the army division, having as a product a document that makes it clear, 

and in a centralized manner, the capabilities and limitations that Engineering and 

DQBRN troops have in supporting Division Artillery. 

 

 

Key words: CBRN. Engineering. Flexibility. Adaptability. Modularity. Elasticity. 

Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A existência de arma de destruição em massa, é uma ameaça em 

potencial em diferentes áreas do mundo. Seu emprego está diretamente 

relacionado à capacidade de proteção, dos meios de disseminação dos agentes 

QBRN e às intenções de uso por parte do detentor [8]. 

Com a evolução dos conflitos, a arte da guerra sofreu alterações, 

passando a ser extremamente incerta, voltátil, com linhas de contato indefinidas, 

tornando-se extremamente complexo. Os conflitos não declarados, como 

guerras civis dentro das próprias fronteiras do país, estão bastante presentes 

nos dias de hoje. Cooperação e coordenação com agências, são cada vez mais 

importantes para a resolução dos conflitos, mas o Exército Brasileiro não pode 

perder o foco em sua missão precípua, que é a manutenção da soberania 

nacional. Diante do exposto, nota-se que o ambiente de batalha se tornou, dentre 

outras características, bastante flexível, tendo frentes de combate em constante 

mudança.  

Tendo em vista que não temos um documento que elucide, de maneira 

direta e centralizada, as formas de apoio de engenharia e DQBRN à Artilharia 

Divisionária, e esse assunto está se tornando cada vez mais relevante com a 

evolução dos conflitos, viu-se a necessidade de revisar o manual C6-21 - 

Artilharia da Divisão de Exército, com o intuito de acrescentar, no mesmo, tais 

assuntos. 

Portanto, esse trabalho tem por objetivo identificar as formas de apoio que 

a arma de Engenharia e tropas DQBRN têm em apoiar a Artilharia Divisionária, 

tendo, como foco, o emprego de tais capacidades, obedecendo características 

como flexibilidade, modularidade e a adaptabilidade, requisitos imprescindíveis 

para o sucesso de qualquer tropa no conflito de 4ª geração. 

 

 

 

 

1.1 PROBLEMA  
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Tendo em vista a crescente importância que os países, de uma forma 

geral, estão dando ao emprego das armas de destruição em massa, aliada à 

relativa facilidade de produção de agentes QBRN, viu-se a necessidade do 

devido investimento e atualização neste segmento.  

Diante do fato de que o apoio eficiente da artilharia depende, 

sobremaneira, da capacidade de um rápido deslocamento de suas tropas, bem 

como uma adequada região de procura de posição, o apoio de engenharia se 

faz essencial, como, por exemplo, apoiando na mobilidade e preparação do 

terreno a ser ocupado pela artilharia. 

Diante desses fatos, nota-se que não existe um documento que ampare,  

elucidando de maneira direta e centralizada, o apoio da engenharia e tropas 

DQBRN à Artilharia Divisionária, se tornando importante a elaboração do 

mesmo. 

 

 

 1.2 OBJETIVOS 

 

 

Com a finalidade de atingir os objetivos do trabalho, iremos dividir a 
pesquisa em objetivos gerais e específicos. 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar as capacidades que as tropas de engenharia e DQBRN têm em 

apoiar a Artilharia Divisionária. 

1.2.2 Objetivos específicos 
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Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o 

objetivo geral, foram levantados objetivos específicos que conduzirão à 

consecução do objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a) Identificar as formas de apoio da engenharia e tropa DQBRN à AD; 
b) Identificar as missões e possibilidades da engenharia e tropa DQBRN 

em apoio à AD; 
c) Realizar entrevistas com militares possuidores do curso DQBRN, bem 

como oriundos da arma de Engenharia. 

 
 

1.3  METODOLOGIA 

 

 

1.3.1 Objeto formal de estudo  
 

 

Este projeto tem por objetivo levantar os nossos meios de apoio à 

Artilharia Divisionária por parte da engenharia e da tropa DQBRN, identificando 

as capacidades inerentes a esse apoio, com o objetivo de revisar o manual C6-

21 – Artilharia da Divisão de Exército, acrescentando conteúdo no mesmo a 

respeito desse assunto. 

O estudo estará limitado ao consentimento voluntário de participação dos 

militares, bem como de seus conhecimentos e experiências profissionais, e da 

pesquisa em manuais. 

 

 

1.3.2 Amostra  

 
 

A amostra será composta por oficiais e praças que possuem o curso 

DQBRN ou são orindos da arma de Engenharia. 

Assim, são critérios de inclusão: 

- Ser voluntário a participar do estudo;  

- Ser possuidor do curso de DQBRN; e 
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- Ser oriundo da arma de Engenharia.  

O objetivo é obter, a partir desses militares, documentos e relatórios 

inerentes ao tema em questão. 

 

 

1.3.3 Delineamento da pesquisa  
 

 

O delineamento da pesquisa terá, inicialmente, fases de levantamento e 

seleção da bibliografia, leitura analítica e fichamento das fontes. Posteriormente, 

serão aplicadas pesquisas de campo referentes aos objetivos específicos, por 

meio de entrevistas. 

Quanto ao objetivo geral, o presente estudo utilizará a modalidade 

exploratória, pois a pesquisa pretende examinar as percepções, conhecimentos 

e sugestões dos oficiais e praças possuidores do curso DQBRN e oriundos da 

arma de Engenharia. Quanto à natureza, a execução da investigação será de 

característica aplicada, pois os conhecimentos nela adquiridos permitirão 

atualizar o manual C6-21 – Artilharia da Divisão de Exército.  

Em relação à forma de abordagem do problema, a pesquisa será 

qualitativa, iniciando com a seleção de documentos e relatórios. As informações 

colhidas se constituirão de investigação cuja interpretação não será mensurável 

de forma numérica.  

Ao final, será realizada uma análise e discussão dos resultados, utilizando 

o método indutivo para generalizar os resultados obtidos da população objeto 

deste estudo.  

 

 

1.3.4 Procedimentos para revisão da literatura  

 

 

Para a revisão da literatura, a seleção das fontes de pesquisa será 
fundamentada em manuais do Exército Brasileiro, Americanos e Espanhóis. 
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Como estratégia de busca para a base de dados eletrônica serão 

utilizados os seguintes termos que descrevem a intenção de busca: “apoio da 

arma de Engenharia, apoio DQBRN, Artilharia Divisionária, Estado Maior da 

Artilharia Divisionária, organização do Estado Maior da Artilharia Divisionária”, 

respeitando as peculiaridades de cada base de dados. 

 

 

1.3.5 Procedimentos Metodológicos  

 

 

Após a revisão da literatura e a estruturação de um modelo teórico 

analítico que viabilize a solução do problema da pesquisa, realizou-se um estudo 

bibliográfico que, para sua conclusão, teve por método a leitura exploratória e 

seletiva do material de pesquisa, bem como sua revisão, contribuindo para o 

processo de síntese e análise dos resultados de vários estudos, de forma a 

consubstanciar um corpo de literatura atualizado e de fácil compreensão. 

 

 

 

 

1.3.6 Instrumentos  

Levantamento da bibliografia referente ao tema em questão, adotando 

como fontes de busca livros, monografias e relatórios das bibliotecas da Escola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais e da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército, bem como manuais do Exército dos Estados Unidos e Espanha. 

 

 

1.3.7 Análise dos Dados  
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 Todos os dados coletados que puderem receber uma avaliação 

quantitativa serão tabulados e transformados em representações gráficas, a fim 

de facilitar a visualização e análise das informações.  

Por conseguinte, se pretende realizar a apresentação dos resultados 

através da revisão da literatura do presente estudo. 

 

 

1.4  JUSTIFICATIVA  

 

 

Com a evolução das técnicas táticas e procedimentos empregados nos 

combates modernos, o acompanhamento destas, visando a atualização do 

emprego das diversas frações do Exército Brasileiro, tornou-se um fator de 

grande importância. 

Armas de destruição em massa, aliadas ao uso de agentes químicos, 

ganharam visibilidade e estão cada vez mais sendo levadas em consideração 

como ferramentas de guerra. 

A flexibilidade do inimigo, rapidez e a capacidade de ataques múltiplos em 

diferentes locais, impôs à arma de Engenharia a necessidade de modularidade 

e possibilidade de apoios descentralizados. 

O mesmo acontece com as nossas tropas DQBRN, que, com a evolucão 

das técnicas, táticas e procedimentos utilizados nos conflitos atuais, onde armas 

químicas estão sendo cada vez mais empregadas, estão tendo que buscar 

constantemente o conhecimento das novas ameaças, de como combatê-las e 

proteger-se das mesmas. 

Desta forma, este projeto tem por finalidade levantar os nossos meios de 

apoio à Artilharia Divisionária por parte da engenharia e tropas DQBRN, 

identificando suas capacidades, com o objetivo de revisar o manual C6-21 – 

Artilharia da Divisão de Exército, acrescentando conteúdo no mesmo a respeito 

desse assunto. 

 

 



1 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

2.1  A DIVISÃO DE EXÉRCITO DO BRASIL 

 

 

2.1.2 A Divisão de Exército, seu conceito e organização 

 

 

Segundo Brasil [1], A Divisão de Exército é um grande comando operativo 

que tem como finalidade a condução e planejamento das operações terrestres. 

Não possui uma constituição fixa, possuindo flexibilidade quanto ao número de 

Brigadas (normalmente até 5), de elementos de combate, de apoio ao combate 

e de apoio logístico. 

Alinhado com o conceito “FAMES”, o seu estado maior deve possuir a 

capacidade de planejamento e coordenação necessárias à condução das 

operações desencadeadas no amplo espectro dos conflitos, característica do 

espaço de batalha contemporâneo [1]. 

Conforme Brasil [1], a composição do Estado Maior da Divisão de Exército, 

é a seguinte: E1 (Pessoal); E2 (Inteligência); E3 (Operações); E4 (Logística); E5 

(Planejamento); E6 (Comando e Controle); E7 (Comunicação Social); E8 

(Operações de Informação); E9 (Assuntos Civis); E10 (Administração 

Financeira); e Seção de Doutrina e Lições Aprendidas. 

O organograma do Estado Maior da Divisão de Exército, é da seguinte 

forma: 
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Figura 1: Estrutura do Estado Maior da Divisão de Exército 

Fonte: EB 70-MC-10.243, p.3-2. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 A ARTILHARIA DIVISIONÁRIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

2.2.1 A Artilharia divisionária, sua organização e estruturação 
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 Segundo Brasil [2] a Artilharia Divisionária é um grande comando operativo 

que possui em sua constituição outras unidades e subunidades de artilharia, 

sendo diretamente subordinada à Divisão de Exército, tendo como 

responsabilidade, dentre outras atribuições, proporcionar fogos em profundidade 

e reforçar os fogos dos grupos orgânicos das Brigadas; realizar fogos de 

contrabateria; coordenar os fogos de toda a Divisão de Exército; realizar busca 

de alvos e proporcionar a defesa antiaérea da Divisão. 

 O fogo é um dos mais importantes meios que o Comandante da DE possui 

para intervir no combate, e, tendo em vista que o elemento que se enquadra 

como a artilharia de campanha da Divisão de Exército é a Artilharia Divisionária, 

possui, de acordo com Brasil [1], como principais missões: 

 
- Aprofundar o combate e aumentar o apoio de fogo proporcionado 
pelos grupos orgânicos das Brigadas; 
- Realizar fogos de contrabateria, dentro do alcance de seu material, 
visando a obter a superioridade sobre a artilharia de campanha e os 
morteiros inimigos; e 
- Realizar a busca de alvos, empregando os meios disponíveis no seu 
escalão. 

 

De acordo com Brasil [3], a Artilharia Divisionária se divide em artilharia de 

tubo e artilharia de mísseis e foguetes. Com relação às possibilidades, tem-se 

as seguintes: realizar tiros de saturação de área; tiros iluminativos; realizar rápida 

mudança na direção de tiro; emassamento de fogos em alvos múltiplos, 

capacidade de rápida locomoção; reunir unidades de tiro visando o aumento da 

capacidade de fogo; executar tiros de precisão, com a utilização do calibre 

adequado; realizar tiros de precisão e sem a necessidade de reajustagem, 

realizar tiros diretos e indiretos; realizar busca de alvos e tiro sobre alvos 

desenfiados. 

A estrutura da Artilharia Divisionária se encontra no manual C 6-21- 

Artilharia da Divisão de Exército, cuja última atualização ocorreu em 1994, e está 

conforme a figura abaixo: 

 



1 

 

 

 Figura 2: Estrutura básica da AD 

 Fonte: C6-21, 1994, p.2-4 

 

 

Desta forma, tem-se como parte integrante da AD, 1 (um) comando, 1 

(uma) bateria Cmd, 1 (uma) bateria de busca de alvos,1 (uma) bateria de 

lançadores múltiplos de foguetes, 2 (dois) grupos de artilharia de campanha 

calibre médio e 1 (um) grupo de artilharia antiaérea [3]
. 

Cabe ressaltar que essa é uma estrutura básica, porém modular, 

alterando conforme a necessidade do combate, levando em consideração, para 

uma possível integração de meios de artilharia, os seguintes aspectos, conforme 

Brasil [3]: 

 

- Capacidade de comando e controle e possibilidades de apoio 

logístico; 
- Poder relativo de combate da divisão; 
- Natureza das brigadas que integram a divisão; 
- Situação tática existente; 
- Necessidade de defesa antiaérea; e 
- Necessidade de busca de alvos. 

 
 

2.2.2 Comando da Artilharia Divisionária 
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Dentre as diversas missões deste comando, podemos destacar: 

comandar e coordenar as unidades orgânicas e em reforço, coordenar o 

emprego de toda artilharia da DE nas operações centralizadas, coordenar a 

busca de alvos realizada pelas unidades de artilharia da DE e coordenar o apoio 

de fogo e defesa antiaérea da DE [3]. 

Conforme a figura 3, mostrada a seguir, nota-se a presença do oficial 

DQBRN no Estado Maior Especial da Artilharia Divisionária, que, devido ao fato 

da tropa DQBRN ser um meio nobre e está destinada a apoiar os elementos 

empregados em 1º escalão, não sendo conveniente desdobrar suas tropas para 

apoiar elementos de artilharia, terá a função de ligação com a tropa apoiada, 

recebendo a atualização do cenário e suas necessidades. 

Este oficial transmitirá a demanda DQBRN, já apurada e na dosagem 

adequada, para o O Lig DQBRN alocado no Estado Maior da Divisão de Exército 

empregada. Este irá ratificar/retificar a demanda recebida e transmitirá a 

necessidade ao Comando do Batalhão DQBRN, responsável por apoiar tropa 

valor Divisão de Exército. 

Para isso, o Comando da AD estrutura-se da seguinte forma: 

           

          Figura 3: Estrutura do Comando da Artilharia Divisionária 

          Fonte: C6-21, 1994, p.2-6 

 

 

2.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ARTILHARIA ESPANHOLA 
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Segundo Almeida [5], no que diz respeito à estrutura organizacional, e 

conforme figura 4, o Exército Espanhol não possui uma Artilharia Divisionária 

orgânica nas suas Divisões de Exército, e sim um Comando de Artilharia de 

Campanha e um Comando de Artilharia Antiaérea, subordinados ao Comando 

de Apoio a Manobra, que, por sua vez, é subordinado diretamente ao 

comandante da Força Terrestre.  

O Comando da Artilharia de Campanha é responsável por fornecer o 

apoio de fogo às divisões de Exército e Corpos de Exército, de acordo com as 

necessidades e possibilidades. Ainda, destina-se a proporcionar o apoio de fogo 

e aquisição, informação e localização dos objetivos dos escalões superiores 

(Força Terrestre Componente, Corpo de Exército e Divisão de Exército) às 

Brigadas, bem como reforçar, em alguns casos, o escalão Brigada, quando for 

necessário. Desta maneira, pode-se observar que, além do emprego da artilharia 

ser por demanda, o das tropas de apoio também o são, conforme figura 4, onde 

o comando da artilharia e da brigada logística se enquadram no comando de 

apoio à manobra, sendo empregados conforme necessidade, de forma flexível e 

modular. 

Figura 4: Exército de Terra da Espanha 
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Fonte: Ejército de Tierra, 2020, Online.  

 

Nota-se um alinhamento doutrinário com relação ao Exército Brasileiro, 

no que diz respeito ao emprego modular e por demanda da artilharia que compõe 

a Divisão de Exército. 

 

 

2.4 COMANDO DA AD DOS ESTADOS UNIDOS 

 

 

A estrurura da Artilharia Divisionária Americana, segue na mesma direção 

da Brasileira, porém, não possui um ODQBRN na composição de seu estado 

maior, tendo uma estrurura básica, mas que pode sofrer atualização de acordo 

com a evolução dos acontecimentos no campo de batalha, conforme figura 

abaixo: 

 

Figura 5: Organização da Artilharia Divisionária dos Estados Unidos 

Fonte: Division Artillery Operations and Fire Support for the Division, 2017, p.1-
7. 

 

É composto por 1 (um) pelotão de busca de alvos, 1 (um) pelotão de 

sinais, 2 (dois) times de sentinelas e outros suportes de fogo e facilitadores. 
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2.5  APOIO DQBRN À ARTILHARIA DIVISIONÁRIA 

 

 

2.5.1  Arma QBRN, perigo QBRN e apoio DQBRN à Artilharia Divisionária 

 

 

Cabe ressaltar, inicialmente, o conceito de arma QBRN. De acorco com 

Brasil [8]
   é toda intenção de dissiminar ou empregar os ADM, que são as armas 

QBRN, sendo elas convencionais ou dispositivos improvisados que espalham o 

perigo QBRN. 

Com relação ao perigo QBRN, seria todo o conjunto de agentes químicos, 

biológicos, radiológicos e nucleares que geram efeitos nocivos à saúde e a 

integridade de materiais [8]. 

Desta forma, ainda de acordo com Brasil [8]
, tem-se o Batalhão DQBRN 

como tropa apta a apoiar outras tropas valor Divisão de Exército, possuindo, 

como principais tarefas: 

- Assessorar e apoiar uma tropa valor Divisão de Exército (DE); 

- Estabelecer um centro de operações DQBRN (C Op DQBRN) para 

coordenar as suas frações desdobradas e encaminhar ao oficial de DQBRN do 

escalão apoiado as informações sobre as condições e a evolução da situação 

de DQBRN; 

- Capacitar frações no nível intermediário; 

- Realizar o reconhecimento em toda a área de responsabilidade da DE; 

- Realizar a vigilância em toda a área de responsabilidade da DE; 

- Detectar, localizar, identificar e quantificar perigos em toda a área de 

responsabilidade da DE; 
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- Operar, simultaneamente, as seguintes estruturas de identificação no 

nível validação: laboratório móvel químico e biológico (QB) e laboratório móvel 

radiológico e nuclear (RN); 

- Realizar a proteção individual QBRN, fornecendo MEM; 

- Instalar e operar postos de descontaminação total em apoio à DE; 

- Realizar a proteção coletiva QBRN, permitindo o funcionamento de PC 

em área contaminada; 

- Estabelecer o controle das medidas operacionais de proteção preventiva 

(MOPP); 

- Realizar o suporte básico à vida durante a triagem, a descontaminação 

e a evacuação de feridos QBRN; 

- Realizar ações de IRVA; 

- Realizar a predição; e 

- Reforçar as ações de outra OM DQBRN. 

Dentre as principais missões, destacam-se: supervisionar a execução das 

medidas de prevenção e de proteção pelas tropas não especializadas; realizar a 

predição das ameaças QBRN; realizar o planejamento do emprego dos meios 

de DQBRN presentes na operação; receber, processar e difundir o alerta QBRN; 

e assessorar o EM do escalão apoiado nos assuntos relacionados com a 

DQBRN [8]. 

 

 

2.5.2  Estrutura organizacional do Batalhão DQBRN e sua missão 

 

 

Conforme Brasil [9], o Batalhão DQBRN possui em sua organização: o 

estado maior, o centro de operações QBRN, companhia de comando e apoio, 

companhia de apoio às operações QBRN, companhia de reconhecimento e 

identificação e a companhia de descontaminação.  
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O Batalhão DQBRN possui como missões, apoiar a FTC ou até mesmo 

dois comandos operativos, conduzindo atividades inerentes à DQBRN, bem 

como realizar ações especializadas de proteção, tanto individual, como coletiva, 

ações de coleta e descontaminação, reconhecimento e identificação, além de 

participar de operações conjuntas com outas agências, visando a prevenção e 

gerenciamento de crises de natureza QBRN [9] . 

 

Figura 6: Organograma do Batalhão QBRN 

Fonte: EB70-MC-10.353, 2020, p.2-1 

 

2.5.3  Apoio DQBRN Espanhol à tropa valor Divisão 

 

 

A estruturação da Divisão de Exército Espanhola se mostra adequada 

frente a crescente ameaça e utilização de armas QBRN na atualidade.  

Eles não possuem uma tropa DQBRN orgânica, mas mobíliam uma célula 

DQBRN em condições de apoiar e assessorar o comando, conforme o seguinte 

trecho do manual PD3-900: 

“La división organiza una célula de defensa NBQ para apoyo y 

asesoramiento al mando. No dispone de ninguna unidad específica NBQ 

orgánica. Debe recibir apoyo del Batallón de Defensa NBQ” [10]. 

_____________________ 

10 A divisão organiza uma célula de defesa QBRN para apoio e assessoramento ao comando. 
Não dispõe de nenhuma unidade específica DQBRN orgânica. Deve receber apoio do Batalhão 
DQBRN (nossa tradução). 
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2.6 ENGENHARIA DA DIVISÃO DE EXÉRCITO 

 

 

2.6.1 Características das ações  

 

 

Conforme Brasil [11], as ações desencadeadas no escalão Divisão de 

Exército, são, em sua mairioa, de natureza tática, e, por consequência, a sua 

engenharia opera num ambiente onde o elemento tático é de grande 

importância. 

A engenharia divisionária, é responsável por planejar e coordenas todo o 

apoio de engenharia no âmbito de uma DE, inclusive das engenharias dos 

escalões subordinados [11].  

Deve estar sempre voltada para a frente de combate e pronta para atuar 

próxima ao conflito, trabalhando sempre em proveito das tropas empregadas em 

1º escalão e deve estar sempre pronta para se adaptar às novas demadas de 

engenharia oriundas das transformações e flutuações do combate [11]. 

Devido às características citadas acima, suas ações são vocacionadas à, 

na maioria das vezes, velocidade em detrimento da durabilidade e acabamento 

[11]. 

 

 

2.6.2 Composição da Engenharia Divisionária 

 

 

 A Composição da Engenharia Divisionária também é flexível, não 

possuindo uma formatação permanente, se adaptando conforme as 

característidas do terreno, da tropa apoiada e evoluções do conflito. Desta forma, 

conforme Brasil [11], ela é composta da seguinte forma: 

 

A organização básica da ED é composta pelo comandante, com seu 
estado-maior geral e especial, pela companhia de comando e apoio e 
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por dois batalhões de engenharia de combate. Em função da missão 
específica da divisão de exército apoiada e da(s) hipótese(s) de conflito 
planejada(s), a ED pode ser organizada com até quatro batalhões de 
engenharia (de combate e/ ou de construção) e com até cinco 
subunidades de engenharia especializadas. 

 

Figura 7: Organograma da Engenharia Divisionária 

Fonte: C5-1, 1999, p.2-20 

 

2.6.3 Possibilidades da Engenharia Divisionária 

 

 

A Engenharia Divisionária, conforme Brasil [12] , tem como principais 

possibilidades: planejar, executar ou supervisionar os trabalhos de engenharia; 

executar reconhecimentos especializados de engenharia; executar trabalhos de 

conservação, reparação e de melhoramentos de estradas; construir pistas de 

pouso, ZPH, heliportos, PC, PO e abrigos, balizar caminhos e vaus;  planejar o 

sistema de barreiras; construir, lançar e remover obstáculos; executar trabalhos 

de destruições, inclusive subaquáticas;  realizar a transposição da DE de cursos 

d´água e obstáculos de vulto; coordenar a exploração dos recursos locais de 

engenharia;  prestar assistência técnica às tropas divisionárias e das Brigadas 

que a integram em assuntos de engenharia; e,  em situações excepcionais, 

admite-se o apoio de somente um BE Cmb à uma divisão de exército. 
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De acordo com Estados Unidos [13] , a Engenharia Divisionária tem como 

principal função integrar os demais esfoços de engenharia da Brigada, bem 

como apoiar na mobilidade, contramobilidade e proteção, tanto em operações 

ofensivas quanto defensivas, o que mostra um alinhamento doutrinário com a 

engenharia do Exército Brasileiro. 

 

 

2.6.4 Execução do apoio 

 

O apoio de engenharia da Brigada atende, de forma prioritária, à 

mobilidade e à contramobilidade das forças empenhadas, dependendo da 

monabra que está sendo executada. Realiza também o apoio à proteção de 

tropas e de instalações e o apoio geral de engenharia em toda a sua área de 

atuação. Para isso, a Engenharia de Brigada executa diversos trabalhos que 

proporcionem um apoio aproximado aos elementos empregados em primeiro 

escalão e à reserva quando empregada [11]. 

Desta forma, está apta a realizar reconhecimentos e busca de dados 

sobre o terreno e o inimigo, trabalhos de reparação de estradas e pontes, 

assessoramentos com relação à camuflagem, construção de abrigos e 

fortificações de campanha (de forma limitada) e construções de instalações que 

visem proporcionar, minimamente, a higiene e conforto da tropa [11]. 

A engenharia divisionária apoia, basicamente, de 3 (três) formas: na 

mobilidade, contramobilidade e proteção aos elementos empregados em 1º 

escalão [11]. 

A atividade de apoio à mobilidade, contramobilidade e proteção tem como 

objetivo aumentar o poder de combate da tropa apoiada, bem como facilitar o 

seu deslocamento, visando atacar o inimigo de forma a explorar suas fraquezas 

e vulnerabilidades [12]. 

 

 

2.6.4.1 Apoio à mobilidade 
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Essa forma de apoio, visa, basicamente, facilitar e/ou acelerar o 

deslocamento da tropa apoiada. Ganhar tempo é o foco dessa atividade. De 

acordo com Brasil [12], sua definição é a seguinte: 

 

É o conjunto de tarefas desenvolvidas para proporcionar as condições 
necessárias ao movimento contínuo e ininterrupto de uma força amiga. 
Compõe-se, dentre outros, de trabalhos de abertura de passagens em 
obstáculos; de transposição de cursos de água; de conservação e 
reparação de pistas e estradas; e de destruição de posições 
organizadas do inimigo, proporcionando condições para que a 
manobra tática obtenha rapidamente vantagens sobre a posição do 
inimigo. 

 

 

 

 

 

 

2.6.4.2 Apoio à contramobilidade 

 

 

O foco dessa forma de apoio é retardar o avanço do inimigo. Bastante 

utilizada, por exemplo, em operações defensivas, onde se busca ganhar tempo 

para preparação de uma posição defensiva fortificada, sem o risco de receber 

fogos diretos e indiretos do inimigo. Conforme Brasil [12], sua definição é a 

seguinte: 

 

É o conjunto de tarefas que objetivam deter, retardar ou canalizar o 
movimento das forças inimigas para, em princípio, contribuir com a 
destruição dessas forças. No apoio à contramobilidade são 
desenvolvidas tarefas que proporcionam maior valor defensivo ao 
terreno, principalmente pela construção de obstáculos, de acordo com 
a intenção do comandante tático, restringindo a liberdade de manobra 
do inimigo. 
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2.6.4.3 Apoio à proteção 

 

 

Aliada à mobilidade de nossas tropas e contramobilidade do inimigo, a 

engenharia também possui o encargo de prover a segurança da tropa apoiada, 

realizando atividades que visam a manutenção das condições de combate, bem 

como o elevado moral da tropa, tendo como definição, conforme Brasil [12]: 

 

É o conjunto de tarefas que têm por objetivo reduzir ou anular os efeitos 
das ações do inimigo e das intempéries sobre a tropa e o material, 
proporcionando abrigo, segurança e bem-estar; e ampliar a 
capacidade de sobrevivência das forças em campanha, prestando 
assistência às tropas em combate ou realizando trabalhos de 
fortificações, camuflagem e instalações que aumentem o valor 
defensivo das posições. 

 

 

 

 

 

2.6.4.4 O apoio à MCP na funcão de combate fogos 

 

 

A engenharia divisionária realiza, em benefício da função de combate 

fogos, a construção de espaldões, acesso às posições de tiro, dentre outros, 

conforme figura abaixo [12]: 



1 

 

 

Figura 8: Quadro resumo das tarefas de engenharia na atividade MCP 

Fonte: EB 70-MC-10.237, 2018, p.2-10 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANÁLISE E RESULTADOS        

 

 

O conflito moderno não é mais como os de antigamente, onde os limites 

dos campos de batalha eram bem definidos, a capacidade bélica e variedade de 
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armamentos eram bastante semelhantes entre os atores envolvidos, e os 

participantes possuiam uniformes bem característicos.  

O combate moderno se reveste de uma grande quantidade de 

armamentos, incluindo os caseiros, dificultando o controle por parte dos órgãos 

de segurança pública bem como sua identificação.  

Com o avanço nos meios de comunicação, houve a facilidade de 

coordenação de ataques descentralizados e de forma múltipla, o que dificulta, 

sobremaneira, a atuação dos OSP. 

Diante do exposto, nota-se que o ambiente de batalha se tornou 

extremamente irregular e flexível, tendo frentes de combate em constante 

mudança.  

Desta forma, tanto as tropas DQBRN quanto as de engenharia, se 

depararam com uma mudança significativa das ameaças, que agora possuem 

novas técnicas, táticas e procedimentos, bem como novos armamentos e uma 

capacidade de comunicação e desdobramento muito maiores. 

Dianto do exposto, foi realizado um estudo onde foi possível observar que 

o Exército americano possui uma estrutura básica no organograma da Artilharia 

Divisionária, porém, modular, sendo capaz de receber meios de artilharia 

conforme o estudo de situação e evolução dos conflitos. 

O exército Espanhol não possui uma AD, e sim um comando de artilharia, 

que é responsável por passar meios de apoio de fogo à Divisões e Corpos 

Exército. 

Sendo assim, a estrutura da AD do Exército Brasileiro possui um 

alinhamento doutrinário com os dois países citados, possuindo a modularidade 

e flexibilidade como características em comum.  

Com relação ao apoio das tropas QBRN à Artilharia Divisionária, e 

levando em consideração a constante evolução dos conflitos, nota-se que a 

presença do oficial DQBRN no Estado Maior Especial da Artilharia Divisionária 

é de grande importância. Como a tropa DQBRN é um meio nobre e está 

destinada a apoiar os elementos empregados em 1º escalão, não é conveniente 

desdobrar suas tropas para apoiar elementos de artilharia. 

Logo, o fluxo de apoio iniciaria pela tropa apoiada, passando a atualização 

do cenário e suas necessidades para o ODQBRN do Estado Maior Especial da 
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AD, este que, por sua vez, transmite a demanda DQBRN, já apurada e na 

dosagem adequada, para o O Lig DQBRN alocado no Estado Maior da Divisão 

de Exército empregada. Este ratifica/retifica a demanda recebida e transmite a 

necessidade ao Comando do Batalhão DQBRN, responsável por apoiar tropas 

valor Divisão de Exército. 

Logo, chegou-se à conclusão de que o ODQBRN deve permanecer 

previsto no Estado Maior Especial da AD, sendo ele que passará as demandas 

da tropa apoiada ao escalão superior.  

Com relação ao apoio de engenharia à Artilharia Divisionária, ele pode 

ser resumido, basicamente, em 3 ações: de apoio à mobilidade, à 

contramobilidade e proteção. Essas ações estão alinhadas com a doutrina 

americana, e, considerando a larga experiência em combate desse país, nossa 

doutrina se mostra adequeda ao combate moderno. 

Com relação ao apoio da arma de Engenharia à Artilharia Divisionária, 

deve ser, também, por demanda e de acordo com a necessidade da tropa 

apoiada, focando, basicamente, na mobilidade, contramobilidade e proteção. 

Por fim, podemos observar que a estrutura modular e flexível da AD se 

mostra adequada às características do combate atual, alocando meios para 

emprego e apoio conforme a necessidade, estando alinhada com a doutrina dos 

Estados Unidos, por exemplo, que é um país com ampla experiência em guerras, 

estando o emprego da artilharia sempre presente. 

 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

 Devido à grande importância que os países, de uma forma geral,  

estão dando ao emprego das armas de destruição em massa, aliada à relativa  
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facilidade de produção de agentes QBRN, viu-se a necessidade do devido 

investimento e atualização no segmento da defesa QBRN.  

Tem-se também que um apoio eficiente de artilharia está diretamente 

relacionado a uma boa mobilidade e proteção de suas tropas.  Desta forma, o 

apoio de engenharia se faz essencial, como, por exemplo, apoiando na 

mobilidade, preparação do terreno e provendo a segurança das posições 

ocupadas pela artilharia. 

Diante do exposto, verificou-se que não existe um documento que deixe 

claro, de forma direta e centralizada, as formas de apoio à AD por parte da 

engenharia e tropas DQBRN, sendo esse o problema que deu origem a esse 

trabalho. 

 Fruto da pesquisa realizada, foram levantados conceitos relacionados às 

formas de apoio da engenharia e tropas QDBRN à Artilharia Divisionária. Assim, 

sugiro que os mesmos sejam inseridos no manual C6-21- Artilharia da Divisão 

de Exército, de forma à faciltar a consulta e entendimento desses dados que são 

de extrema importância para a proteção e emprego da Artilharia Divisionária. 

  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Pontes de Miranda Soares de Souza 

Capitão de Artilharia 
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