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RESUMO 

 

 

 

 

 

O foco deste trabalho de conclusão de curso está na Companhia Especializada em 

Pontes prevista no organograma de um Grupamento de Engenharia, capítulo II do 

manual de campanha EB70-MC-10.245 – A ENGENHARIA DE CORPO DE 

EXÉRCITO E DE DIVISÃO DE EXÉRCITO. Haja vista não haver experiências 

recentes de emprego de tal companhia pelo Exército Brasileiro, nem literatura 

anterior abordando o assunto, o trabalho foca na comparação de manuais de nações 

amigas que exploram o assunto e a comparação de seus conteúdos com a doutrina 

aplicada em nossa instituição. O produto final é uma proposta de partes de um 

manual com a missão, organização e capacidades dessa companhia. 

 

 

Palavras-chaves: engenharia, doutrina, companhia, pontes. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

The focus of this course completion work is on the Engineer Company specialized 

in bridges, provided for in the organization chart of an Engineering Group, chapter II 

of the campaign manual EB70-MC-10.245 – A ENGENHARIA DO CORPO DE 

EXÉRCITO E DE DIVISÃO DE EXÉRCITO. Since there are no recente experiences 

of using such a company by the Brazilian Army, nor previous literature on the 

subject, the work focuses on comparing manuals from friendly nations that explore 

the subject and comparing their contents with the doctrine applied in our institution. 

The final product is a proposial of parts of a manual with the mission, organization 

and capabilities of that company. 

 

 

Key words: engineering, doctrine, company, bridges. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

A arma de Engenharia do Exército Brasileiro é uma arma de apoio que 

contribui para a multiplicação do poder de combate das peças de manobra 

desdobradas no teatro de operações. Ela faz isso através do apoio à mobilidade, à 

contramobilidade e à proteção. Esse trabalho estará focado na Companhia de 

Engenharia de Pontes da Engenharia de Corpo de Exército e de Divisão, companhia 

diretamente subordinada a um Grupamento de Engenharia, tropa especializada em 

apoio à mobilidade pois está vocacionada aos trabalhos de transposição de curso de 

água e lançamento de pontes de pequenas brechas.  

Devido a natureza do seu trabalho técnico, a Companhia de Engenharia de 

Pontes atua em situações de não guerra de forma muito similar ao que atuaria em 

situações de guerra. Isso encontra amparo em trechos do Manual de Campanha 

EB70-MC-10.237 – A ENGENHARIA NAS OPERAÇÕES como: 

A Arma de Engenheira contribui para uma maior liberdade de ação do 

poder militar, mitigando os efeitos do terreno e multiplicando o poder de 

combate da Força Terrestre (F Ter). Para isto, deve estar apta a atuar nos 

diferentes ambientes operacionais, em situações de guerra e de não guerra. 

(BRASIL, 2018, p. 2-1). 

Em situações de não guerra, a Engenharia coopera com o desenvolvimento 

nacional e o bem-estar social, realizando projetos, obras e assistência técnica em 

patrimônio imobiliário e meio ambiente, em atendimento aos órgãos federais, 

estaduais, municipais e, excepcionalmente, à iniciativa privada, além de atendimento 

à população nas ações de defesa civil. (BRASIL, 2018, p. 2-1). 

Isso também fica evidente quando verificamos a quantidade de vezes em que 

Batalhões de Engenharia do Exército foram empregados nos últimos anos em serviços 

emergenciais devido à problemas de infraestrutura de pontes por todo o país. 

  

1.1 PROBLEMA 

  

1.1.1 Antecedentes do Problema  

       

O manual de campanha EB70-MC-10.245 – A ENGENHARIA DE CORPO DE 

EXÉRCITO E DE DIVISÃO DE EXÉRCITO traz em seu segundo capítulo a 
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organização geral dos Grupamentos de Engenharia, que podem ser da Engenharia 

de Corpo de Exército ou da Divisionária, conforme imagem abaixo: 

 

 

Figura 1: organograma do Grupamento de Engenharia  

Fonte: Brasil, 2020, p. 2-2. 

 

Na imagem, podemos observar, destacado em vermelho, a previsão das 

companhias especializadas pelo manual EB70-MC-10.245, que também traz o 

seguinte: 

 

2.3.10.1 As SU especializadas serão ativadas, e os módulos constituídos de 

acordo com a necessidade da manobra e dos trabalhos específicos. 

2.3.10.5 SU/módulos especializados poderão ser de pontes, de 

equipamentos, de camuflagem, de mergulhadores, de desminagem, de 

caminhões basculantes, dentre outros. 

2.3.10.6 Maiores detalhes acerca da missão das SU e dos módulos 

especializados serão tratados em manual específico. (BRASIL, EB70-MC-

10.245 – A Engenharia de Corpo de Exército e de Divisão de Exército, 2020, 

p. 2-5). 

 

É previsto o emprego e ativação de diversas companhias especializadas, bem 

como já se trazem algumas características do seu emprego. Também se afirma que 

maiores de talhes serão tratados em manual específico, porém ainda não existe 

literatura abordando o assunto. Com isso, surge a indagação: Os exércitos 

estrangeiros que possuem manuais de companhias similares, estão com a doutrina 

alinhada com a atualmente empregada pelo Exército Brasileiro? 
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1.1.2 Formulação do Problema 

 

          Diante dos antecedentes expostos, formulou-se o seguinte problema de 

pesquisa: estariam os conceitos doutrinários trazidos pelos manuais de campanha de 

exércitos estrangeiros alinhados com a atual doutrina empregada pelo Exército 

Brasileiro, principalmente aquilo que é explorado no Manual de Campanha EB70- 

MC-10.237 – A Engenharia nas Operações? 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

Para que seja trilhado um melhor caminho durante a elaboração desse trabalho 

de conclusão de curso foram traçados objetivos (geral e específicos) a fim de que se 

chegue à respostas para o problema proposto. 

 

1.2.1 Objetivo Geral        

 

Produzir assunto referente à missão, organização, e capacidades de uma 

Companhia Especializada de Engenharia de Pontes do Grupamento de Engenharia 

(de Divisão de Exército ou Corpo de Exército) com base em manuais de exércitos 

estrangeiros que tiveram emprego mais recente de tropas similares. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, foram levantados objetivos específicos que conduziram à consecução do 

objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a) Identificar a doutrina de emprego da Companhia de Engenharia de Pontes do 

Manual de Campanha C 5-7 – Batalhão de Engenharia de Combate, 2ª Edição, 2001; 

b) Identificar a doutrina de emprego atual utilizada pelas Companhias 

Especializadas de Engenharia de Pontes dos exércitos estrangeiros; 

c) Comparar as diferentes doutrinas de emprego elencadas anteriormente; e 

d) Identificar a doutrina de emprego da Companhia Especializada de Engenharia 

de Pontes que mais se enquadra com os manuais de campanha EB70-MC-10.237 – 
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A Engenharia nas Operações e EB70-MC-10.245 – A Engenharia de Corpo de 

Exército e de Divisão de Exército.  

 
 

1.3  QUESTÕES DE ESTUDO 

 

a) Qual a missão, organização e possibilidades da Companhia de Engenharia 

de Pontes segundo o manual C 5-7 – Batalhão de Engenharia de 

Combate? 

b) Qual a missão, organização e possibilidades da Companhia Especializada 

de Engenharia de Pontes segundo os manuais de exércitos estrangeiros? 

c) O que coincide entre esses manuais? 

d) Essas informações coincidentes estão de acordo com os novos preceitos 

doutrinários do manual Campanha EB70-MC-10.237 – A Engenharia nas 

Operações e do EB70-MC-10.245 – A Engenharia de Corpo de Exército e 

de Divisão de Exército? 

e) Isso é suficiente para produzir conteúdo para compor o manual da 

Companhia de Engenharia de Pontes do Corpo de Exército e Divisão de 

Exército?  

 

1.4 METODOLOGIA 

A pesquisa qualitativa será a base para este trabalho de conclusão de curso, 

com foco em estudar as nuâncias que cercam o objeto de pesquisa. O estudo 

exploratório do assunto é um ponto de partida para se familiarizar com o problema e 

com as ideias e as descobertas do objeto a ser estudado. 

A doutrina militar do Exército Brasileiro e outros exércitos de países 

estrangeiros foi explorada através de pesquisa bibliográfica e documental, para 

realizar a produção de conhecimento e de nova doutrina com foco em uma Companhia 

Especializada de Engenharia de Pontes, subordinada a um corpo de exército ou uma 

divisão de exército através de um Grupamento de Engenharia. 

De acordo com Gil (2002), esse tipo de investigação envolve flexibilidade no 

planejamento, permitindo que se considere vários aspectos da pesquisa, cujos 
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instrumentos para a coleta de dados serão a coleta documental e a análise de 

conteúdo, pois possibilitam conhecer melhor o objeto de pesquisa e também uma 

análise mais elaborada para que se atinja os objetivos referidos. 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

 

. Como hipótese, levantamos a necessidade de se explorar o assunto da 

estrutura organizacional, a missão, as atribuições, as possibilidades e limitações e o 

emprego dessa tropa. 

Com isso, temos como variável independente no nosso caso a publicação do 

novo manual de campanha. Nossas variáveis dependentes são o emprego, a estrutura 

organizacional, a missão, as atribuições e as possibilidades e limitações, pois são 

diretamente influenciadas pelo conteúdo da alteração da nossa variável independente. 

Além disso, temos variáveis intervenientes, que influenciam sobremaneira a 

relação entre as variáveis anteriores. São elas o tipo de equipamento empregados e 

a situação de emprego da tropa (guerra ou não guerra). 

O contexto em que tudo isso se insere pode ser definido como as Operações no 

Amplo Espectro e nossa população é a Companhia Especializada de Engenharia de 

Pontes. 

 

1.4.2 Amostra 

 

As Companhias Especializadas de Engenharia de Corpo de Exército e de 

Divisão de Exército são, na prática, as companhias diretamente subordinadas aos 

Grupamentos de Engenharia. Atualmente, possuímos 5 Grupamentos de Engenharia 

no Exército Brasileiro, o que tornaria o conjunto de Companhias Especializadas bem 

restrito. Porém, além disso, não há histórico de mobilização de qualquer companhia 

especializada em pontes por esses grupamentos, o que torna o conjunto não só 

restrito, como inexistente. 

Com isso, foi ampliado o conjunto analisado para outros tipos de companhia 

similares. A companhia de Engenharia de Pontes orgânica dos Batalhões de 

Engenharia de Combate, por exemplo, será analisada por sua similaridade de 



14  

 

natureza e emprego. Também serão analisadas as Companhias Especializadas de 

Engenharia de Pontes de outros exércitos. 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa 

 

O método de abordagem utilizado será o dedutivo e o método de 

procedimentos o comparativo, pois serão utilizados manuais nacionais e 

internacionais já existentes para se chegar a uma conclusão do que é mais aplicável 

para a realidade da Engenharia do Exército Brasileiro. 

A pesquisa, quanto à natureza, será aplicada, pois terá como objetivo a 

produção de um conhecimento com aplicação prática (produção de manual) com o 

intuito de solucionar o problema de sua atual inaplicabilidade. 

Quanto à forma de abordagem do problema, exploraremos de forma 

qualitativa, por acreditarmos que a criação de novas padronizações para emprego da 

Companhia Especializada de Engenharia de Pontes requer interpretação de situações 

que nem sempre são exatas. 

Por fim, quanto aos objetivos gerais, a pesquisa será descritiva por tratar de 

aumentar os conhecimentos sobre as características da Companhia Especializada de 

Engenharia de Pontes, por já se ter conhecimento e publicações acerca do assunto 

em literatura estrangeira, viabilizando a identificação da existência de relação entre as 

variáveis. 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura 

 

A busca das informações dessa pesquisa será feita através de pesquisa 

bibliográfica e documental, pois a pesquisa requer dados tanto de artigos, revistas, 

como de manuais nacionais e estrangeiros (arquivos de órgãos públicos). Essa 

documentação será pesquisada através da plataforma EB Conhecer. 

 

 1.4.5 Procedimentos Metodológicos 

 

A pesquisa foi realizada por meio da coleta de material do Exército Brasileiro 

e de exércitos de outros países por meio de uma revisão bibliográfica. Para isso, 
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inicialmente se fez uma pesquisa no portal EB Conhecer sobre os tópicos 

engenharia, companhia e pontes.  

 

1.4.5 Instrumentos 

 

A coleta documental e a análise de conteúdo serão utilizadas como 

instrumentos de coleta de dados, pois o trabalho consistirá, basicamente, da análise 

de subunidades similares, através de manuais e artigos, e a comparação dessas 

análises entre si e entre o que se vê atualmente nas Companhias de Engenharia de 

Pontes do Exército Brasileiro. 

 

1.4.6 Análise dos Dados 

 

Os procedimentos para codificação, tabulação e apresentação de dados serão 

os mais simples, pois não existe uma grande variedade de dados a serem tabelados 

e categorizados. Esse tipo de trabalho se restringirá a diferenciar os tipos de pelotões 

e seções incluídos na Companhia de Engenharia de Pontes 

 

1.5 JUSTIFICATIVA  

 

Há duas décadas o mundo não era dinâmico como hoje. As tecnologias não 

avançavam na velocidade em que avançam hoje, não se falava em termos como as 

Operações no Grande Espectro, Multi-Domain Battle e o Exército Brasileiro não se 

envolvia na quantidade de ações de não guerra em que se envolve hoje, sendo 

bastante empregado em ações subsidiárias. 

Diante dessa nova realidade, onde novos fatores da decisão se somam aos já 

utilizados anteriormente, é imprescindível que haja uma atualização de diversos 

aspectos que regulam o emprego da arma de Engenharia do Exército Brasileiro. 

O emprego da nova Ponte LSB requer menos militares para o seu lançamento, 

porém também demanda um número maior de equipamentos pesados de engenharia 

como o caminhão munck e a carregadeira. O soldado hoje deve ser mais 

especializado, mais instruído, do que o soldado do passado e isso evidencia uma 

necessidade da mudança do organograma, destinando-se menos pessoas para o 
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emprego direto de montagem do equipamento e mais pessoas para as atividades de 

manutenção das pontes e dos equipamentos que auxiliam na sua montagem. 

Além disso, há fatores da decisão, anteriormente desconsiderados, que hoje 

ganham protagonismo, como as considerações com o público civil, que trazem novas 

preocupações e mudam o modo de agir da tropa, afetando assim a sua forma de 

emprego e demandando a criação de novas funções e atribuições. 

O ano de 2020 trouxe atualizações doutrinárias importantes para o Exército 

Brasileiro e, particularmente, para a arma de Engenharia com a publicação de novos 

manuais como o EB70-MC-10.237 - A ENGENHARIA NAS OPERAÇÕES e o EB70-

MC-10.245 - A ENGENHARIA DE CORPO DE EXÉRCITO E DE DIVISÃO DE 

EXÉRCITO. Um novo conceito introduzido é o de que o emprego dos elementos de 

Engenharia, muitas vezes, deve ser modular, não seguindo o padrão de pelotões ou 

grupos ao qual já se está familiarizado, como exemplificado a seguir: 

 

A execução de determinadas tarefas técnicas, como o lançamento de pontes 
por viaturas blindadas, o acionamento de destruições e a operação de 
embarcações, pode exigir uma dosagem de meios específica. Nestes casos, 
em princípio, podem ser atribuídos módulos especializados ou equipes 
constituídas, em reforço, controle operacional ou comando operacional, aos 
elementos apoiados. (EB70-MC-10.237, p. 2-12) 

 

O novo manual EB70-MC-10.245 - A ENGENHARIA DE CORPO DE 

EXÉRCITO E DE DIVISÃO DE EXÉRCITO cita as companhias especializadas 

subordinadas ao grupamento e diz que “Maiores detalhes acerca da missão das SU e 

dos módulos especializados serão tratados em manual específico.” (BRASIL, 2020, p. 

2-5) 

Diante do exposto, fica evidente que o tema dessa pesquisa é justificado e é 

relevante. Para que o Exército Brasileiro continue sendo empregado de forma eficiente 

é necessária uma constante evolução da doutrina, acompanhando um mundo que 

evolui de forma ainda mais rápida. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

       

2.1 A ARMA DE ENGENHARIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

A Engenharia do Exército Brasileiro nasce quando é criado o Batalhão de 

Engenheiros em 1855, no século XVIII, na cidade do Rio de Janeiro- RJ. Batalhão que 

teve destacado trabalho durante a Guerra do Paraguai e, sob o comando do Tenente 

Coronel João Carlos de Vilagran Cabrita, patrono da arma de Engenharia do Exército 

Brasileiro, teve especial participação na conquista e manutenção da ilha de Redenção.  

“O Batalhão de Engenheiros, surgido no alvorecer de 1855, era a simbiose 

harmônica de apoio e dependência dos quadros técnicos e dos denodados 

combatentes” (BRASIL, 1999, p. 1-1). Já naquela época podia ser observar a 

caracaterística técnica da arma de Engenharia. 

Com a chegada, cada vez mais rápida, de novos meios e equipamentos 

empregados nas guerras e batalhas, característica marcante do rápido avanço 

tecnológico da metade do século XIX e início do século XX, foram necessárias 

mudanças nas estruturas dos diversos Exércitos pelo mundo, com a finalidade de 

integrar novas técnicas de batalhas aos novos equipamentos, aumentando o poder de 

combate.  

A evolução qualitativa e quantitativa do apoio de Engenharia às operações é 
uma necessidade constante da concepção do combate ar-terra, com o 
emprego de forças altamente móveis, sistema de armas de maior poder, 
alcance e precisão, além de operações com maior profundidade e dispersão. 
Ao mesmo tempo, a Engenharia deve estar capacitada para atuar em 
diversos ambientes operacionais, como o combate convencional aproximado, 
de resistência, de manutenção da paz ou de defesa interna. (BRASIL,1999, 
p. 1-1).  

 

O Exército Brasileiro, inserindo-se nessa realidade, vêm aprimorando os meios 

que emprega, adquirindo novos materiais e equipamentos de última geração como 

forma de manter suas tropas e doutrina empregadas sempre no mesmo nível daquilo 

que é empregado pelo mundo. 

A arma de Engenharia do Exército Brasileiro não poderia ser diferente e para 

prestar um melhor apoio as armas base vem se adequando às novas demandas de 

apoio delas, adquirindo novos materiais e atualizando sua doutrina para o emprego 

mais eficiente dos mesmos. 
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O apoio da arma de Engenharia é realizado de diversas formas, com a finalidade 

de proporcionar maior mobilidade, contramobilidade e proteção. A mobilidade com 

movimento contínuo e ininterrupto, abertura de passagens em obstáculos e 

transposições em cursos d’água. A contramobilidade com a confecção de armadilhas 

e obstáculos que visam deter e retardar o avanço inimigo. A proteção com trabalhos 

de organização do terreno, fortificações de campanha, dentre outros trabalhos 

técnicos de engenharia. 

“A Engenharia 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” (BRASIL, 1999, P.1-2).  

A Engenharia do Exército Brasileiro é dividida em dois tipos de unidades: as de 

Engenharia de Combate e as de Engenharia de Construção.  

As unidades de Engenharia de Construção são, na maioria das vezes, 

empregadas nas zonas de administração ou nas zonas de retaguardas com missões 

que envolvem obras de infraestrutura de grande porte, como a construção de 

edificações, pavimentação em estradas, reparação e construção de pontes, dentre 

outros. Em tempos de paz, as unidades de Engenharia de Construção realizam os 

mesmos tipos de obras e serviços, visando manter a tropa adestrada nessas 

capacidades e também com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento nacional, missão 

constitucional das Forças Armadas do Brasil. 

Já as unidades de Engenharia de Combate são aquelas que são mais 

comumente empregadas na Zona de combate, com missões de reconhecimentos 

especializados de engenharia, estradas, pontes, organização do terreno, instalações 

e assistência técnica às demais armas, quadros e serviços. 

É importante ressaltar uma das recentes atualizações doutrinárias do Exército 

Brasileiro ligada à Engenharia.  

 

O BE Cmb, inserido no sistema de engenharia, tem a missão primordial de 
multiplicar o poder de combate da Divisão ou do Exército de Campanha (Ex 
Cmp), conforme a sua destinação, assegurando-lhes mobilidade, 
contramobilidade, proteção e ampliando o apoio de engenharia aos escalões 
de engenharia orgânicos das grandes unidades (GU) ou grandes comandos 
(G Cmdo) subordinados. (BRASIL, 2001, p. 2-1) 

 

O Batalhão de Engenharia de Combate era o escalão previsto para apoiar os 

níveis de Divisão de Exército ou de Exército de Campanha. Antigamente, tinha-se o 

entendimento de que a Engenharia sempre apoiava dois escalões acima, como pode-
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se verificar no trecho: “A E Bda é constituída por uma Companhia de Engenharia de 

Combate” (BRASIL, 1999, p. 2-27). 

Porém, hoje já vemos a atualização doutrinária e até mesmo o emprego na 

prática. O 5º Batalhão de Engenharia de Combate e o 12º Batalhão de Engenharia de 

Combate que apoiam a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada e a 6ª Brigada de Infantaria 

Blindada. Também já se prevê Companhias Especializadas de Engenharia em 

subordinação direta ao nível Divisão de Exército e Exército de campanha, principal 

foco deste trabalho. 

 

2.2 O BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE SEGUNDO O MANUAL C 5-7 

 

O manual de campanha C 5-7 - Batalhão de Engenharia de Combate trás no 

organograma previsto para um Batalhão de Engenharia de Combate 01 (uma) 

Companhia de Comando e Apoio, 01 (uma) Companhia de Engenharia de Pontes e 

03 (três) Companhias de Engenharia de Combate.  

 

Figura 2: organograma do Batalhão de Engenharia de Combate.  
Fonte: Brasil, 2001, p. 2-4 

  

A missão desse Batalhão de Engenharia de Combate (BE Cmb), segundo Brasil 

(2001, p. 2-3) é multiplicar o poder de combate da Divisão de Exército ou do Exército 

de Campanha, proporcionando-lhe a mobilidade terrestre, assegurando-lhe a 

contramobilidade e contribuindo para a sua proteção; além de, quando necessário, 

apoiar a Engenharia dos elementos subordinados à Divisão de Exército. 

A Companhia de Comando e Apoio (Cia C Ap) desse batalhão é a responsável 

por “prover os meios para o comando e logística do Btl e equipamento de engenharia 

para as Cia E Cmb” (Brasil, 2001, p. 5-1). 
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Já a missão de apoiar a mobilidade utilizando-se de meios de transposição de 

curso d’água fica com a Companhia de Engenharia de Pontes (Cia E Pnt). Um 

exemplo desse tipo de apoio é o emprego de passadeiras, portadas, pontes semi-

permanentes e botes de assalto. 

A Companhia de Engenharia de Combate (Cia E Cmb) é quem cumpre as 

diversas missões de apoio aos elementos das armas bases da Divisão de Exército 

(DE), recebendo o apoio das demais companhias do BE Cmb para tal. Além disso, a 

Cia E Cmb do BE Cmb subordinado ao Gpt E reforça as  Cia E Cmb orgânicas das 

Brigadas subordinadas à DE, conforme Brasil (2001, p. 7-1): 

 

Realizar trabalhos de engenharia em proveito do elemento apoiado, reforçar 
as Cia E Cmb orgânicas das Bda e apoiar as unidades empregadas 
diretamente pela DE, multiplicando o poder de combate das forças amigas, 
proporcionando-lhes a mobilidade, assegurando-lhes a contramobilidade e 
contribuindo para sua proteção. 

 
 

As unidades de Engenharia estão alterando seus organogramas e reformando 

suas estruturas, para atender, de forma cada vez mais satisfatória, aos apoios 

prestados. Essas alterações visam, também, acompanhar as mudanças advindas da 

aquisição de novas tecnologias, tendo em vista o crescente avanço tecnológico 

ocorrido nos últimos dois séculos. 

Um exemplo disso foi a recente atualização de organograma das Brigadas 

Mecanizadas e Blindadas, pois foi verificada a necessidade do apoio de um batalhão, 

não apenas uma companhia, em apoio às brigadas dessas naturezas. Dessa forma, 

nascem os Batalhões de Engenharia de Combate subordinados às Brigadas 

Blindadas e Mecanizadas. 

Além das mudanças elencadas anteriormente, os Batalhões de Engenharia 

dessa brigada necessitaram adquirir material específico para apoiar cada uma dessas 

brigadas de acordo com as características de suas missões. A Viatura Blindada 

Especializada de Engenharia, o dispositivo explosivo para abertura de brechas em 

campos de mina conhecido como MICLIC e a Viatura Blindada de Engenharia 

Lançadora de Pontes são alguns exemplos de aquisições recentes e indispensáveis 

para o apoio de uma Brigada Blindada. 
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2.3 A COMPANHIA DE ENGENHARIA DE PONTES SEGUNDO O MANUAL C 5-7 

– BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE 

 

A Companhia de Engenharia de Pontes (Cia E Pnt) é, de acordo com Brasil 

(2001, p. 6-2), organizada para aumentar a eficiência das Companhias de Engenharia 

de Combate do Batalhão a qual está vinculada ou das Cia E Cmb orgânicas das 

Brigadas subordinadas à Divisão de Exército. O seu emprego é descentralizado, pois 

a Cia E Pnt vai cedendo em reforço suas frações conforme surgem as necessidades. 

 

Quando necessário, a Cia E Pnt poderá lançar e operar com seu pessoal os 
meios de transposição. Normalmente, isso só é possível em áreas à 
retaguarda. O lançamento de Pnt ou Prtd tipo “ribbon”, em qualquer parte da 
zona de ação da divisão, caracteriza o emprego normal da Cia E Pnt. 
(BRASIL, 2001, p. 6-2). 

 

Neste trecho podemos verificar um dos exemplos do emprego descentralizado 

da Companhia de Engenharia de Pontes que o Manual C 5-7 prevê. 

 

2.3.1 A missão da companhia de engenharia de pontes segundo o manual C 5-7 

– Batalhão de Engenharia de Combate 

 

“Apoiar, com equipamento especializado, a transposição de curso de água e 

pequenas brechas, contribuindo, assim, para a mobilidade da tropa.” (BRASIL, 2001, 

p. 6-1). Essa é a missão principal da Cia E Pnt e revela também a principal vocação 

dessa companhia para as operações auxiliares de transposição de curso d’água. Não 

há como executar esse tipo de operação sem o apoio das Cia E Pnt presentes dentro 

das unidades subordinadas à Divisão de Exército. 

 

Reforçar as Cia E Cmb orgânicas do batalhão ou das brigadas com material de 
transposição de cursos de água e, em alguns casos, com pessoal especializado 
para operação e lançamento desse material, contribuindo, dessa forma, para o 
apoio a mobilidade dos elementos de manobra apoiados. (BRASIL, 2001, p 6-1) 

 

Vale ressaltar que o mesmo manual trás também que “Quando necessário, a Cia 

E Pnt poderá lançar e operar com seu pessoal os meios de transposição. 

Normalmente, isso só é possível em áreas à retaguarda”. (BRASIL, 2001, p. 6-2). 

Destaco aqui como, normalmente, esse tipo de missão de emprego direto dos 
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elementos da Cia E Pnt como elemento executor se fará nas áreas mais distantes do 

combate. 

Além disso, o manual C 5-7, Brasil (2001, p. 6-2), também elenca a missão de 

constituir, normalmente, sem prejuízo de suas atividades, a tropa reserva do BE Cmb. 

É necessário ressaltar que, pelo caráter descentralizado de suas missões, é bem 

provável que o efetivo disponível para compor a reserva não será expressivo. 

A Cia E Pnt terá seu organograma explorado mais à frente deste trabalho, mas 

para que se mantenha uma linha de organização, elencaremos a seguir a missão dos 

pelotões que compõe uma Cia E Pnt: o Pelotão de Comando e Apoio, o Pelotão de 

Pontes e Portadas Pesadas e o Pelotão de Equipagens Leves. 

A missão do Pelotão de Comando e Apoio é: 

 

[...] prover meios para o funcionamento do PC; transportar, guardar e 

manutenir, até 3º escalão, o material de ancoragem de dotação do batalhão; 

mobiliar um posto de controle de engenharia (PCE), sendo que as 

necessidades adicionais em PCE poderão ser atendidas pela Cia E Cmb 

orgânicas do Btl ou pela engenharia do Esc Sp; e guardar, transportar, 

manutenir e lançar as pontes lançadas por veículo blindado (P LVB) de 

dotação do Btl. (BRASIL, 2001, p. 6-3). 

 

“O Pelotão de Pontes e Portadas Pesadas possui a missão de lançar, 

transportar, guardar e manutenir, até 3º escalão, o material de pontes e portadas 

pesadas do BE Cmb.” (BRASIL, 2001, p 6-5).  

“O Pelotão de Equipagens Leves tem por missão o transporte, a guarda e a 

manutenção, até 3º escalão, dos botes de assalto, passadeiras e portadas leves da 

dotação do Btl.” (BRASIL, 2001, p 6-6).  

Cada pelotão da Cia E Pnt possuí missões bem distintas, podendo cada um 

envolver-se, separadamente, em fases diferentes de uma operação de transposição 

de curso d’água. 

A execução de determinadas tarefas técnicas, como o lançamento de pontes 
por viaturas blindadas, o acionamento de destruições e a operação de 
embarcações, pode exigir uma dosagem de meios específica. Nestes casos, 
em princípio, podem ser atribuídos módulos especializados ou equipes 
constituídas, em reforço, controle operacional ou comando operacional, aos 
elementos apoiados. (BRASIL, 2018, p. 2-12) 
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A ideia mais aceita hoje na doutrina do Exército Brasileiro para o emprego da 

Engenharia é trazida pelo manual EB70-MC-10.237 – A engenharia nas Operações e 

está bem resumida no trecho acima. 

É interessante observar que esse pensamento está alinhado com outros países, 

como podemos observar no trecho: “A Subunidade poderá ser empregada por 

completo, ou ser reforçada com elementos ou frações, ou com máquinas e 

equipamentos de outras Unidades, ou de outras Subunidades do Batalhão a qual 

pertence.” (ARGENTINA, 2001, p.6, tradução do autor). Dessa forma, acredito poder 

resumir essas 3 ideias em uma palavra: modularidade. 

 

2.3.2 A organização da companhia de engenharia de pontes segundo o manual 

C 5-7 – Batalhão de Engenharia de Combate 

 

O manual C 5-7 – Batalhão de Engenharia de combate trás a seguinte imagem 

dentro de suas páginas: 

 

 

Figura 3: organograma da Companhia de Engenharia de Pontes do Batalhão de Engenharia de 

Combate.  

Fonte: Brasil, 2001, p. 6-1. 

 

O organograma da Cia E Pnt nos mostra que ela é composta por: 01 (um) 

Pelotão de Comando e Apoio, 01 (um) Pelotão de Pontes e Portadas Pesadas e 01 

(um) Pelotão de Equipagens Leves.  
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Figura 4: organograma do Pelotão de Comando e Apoio da Cia E Pnt.  

Fonte: Brasil, 2001, p. 6-3 

. 

O Pelotão de comando e apoio é responsável pelo funcionamento do PC da Cia; 

transportar, guardar e manutenir o material de ancoragem do batalhão; mobiliar um 

posto de controle de engenharia (PCE); e transportar, guardar. manutenir e lançar as 

pontes lançadas por veículo blindado do batalhão. 

Ele é composto por 01 (uma) seção de comando, 01 (uma) seção de apoio e 01 

(uma) seção de Pontes de Pequenas Brechas. A seção de comando é responsável 

por prover os meios para o funcionamento do PC da Cia; instalar o sistema de 

comunicações da Cia; receber, controlar e distribuir todo o suprimento, conforme 

Brasil (2001, p.6-4). 

Ainda conforme o manual, a seção de apoio é a responsável pela guarda, 

transporte e manutenção do material de ancoragem e é reponsável por prover os 

meios necessários à instalação de um posto de controle de engenharia. 

Paralelamente a isso, a seção de pontes de pequenas brechas é a responsável por 

guardar, transportar, manutenir e lançar o material das pontes de pequenas brechas 

lançadas pelos blindados de um batalhão. 
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. 

Figura 5: organograma do Pelotão de Pontes e Portadas Pesadas da Cia E Pnt.  

Fonte: Brasil, 2001, p. 6-5 

 

O Pelotão de Pontes e Portadas Pesadas é responsável por “lançar, transportar, 

guardar e manutenir até 3º escalão o material de pontes e portadas pesadas do 

batalhão.” (BRASIL, 2001, p. 6-5) 

É composto por 1 (um) grupo de comando e 2 (dois) grupos de pontes. O grupo 

de comando é quem garante o funcionamento do sistema de comunicações do 

pelotão, provendo os meios para o funcionamento dele. Os grupos de pontes são os 

responsáveis por lançar, transportar e manutenir, até 3º escalão, uma porção da 

equipagem, segundo Brasil (2001). 

 

 
Figura 6: organograma do Pelotão de Equipagens Leves da Cia E Pnt.  

Fonte: Brasil, 2001, p. 6-6 

. 
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O Pelotão Equipagens Leves é o responsável pelo “transporte, a guarda e a 

manutenção, até 3º escalão, dos botes de assalto, passadeiras e portadas leves da 

dotação do Btl.” (BRASIL, 2001, p. 6-6) 

Ele é composto por 01 (um) grupo de comando, 01 (um) grupo de botes de 

assalto, 01 (um) grupo de passadeiras e 01 (um) grupo de portadas leves. 

O grupo de comando é quem instala o sistema de comunicações do pelotão. O 

grupo de botes de assalto responsável por guardar, transportar e manutenir os botes 

de assalto do batalhão. Também é quem provê os operadores de motor de popa. O 

grupo de passadeiras guarda, transporta e realiza a manutenção das passadeiras e o 

grupo de portadas leves guarda, transporta e realiza a manutenção da equipagem de 

portada leve do batalhão. 

 

2.3.3 As capacidades da companhia de engenharia de pontes segundo o manual 

C 5-7 – Batalhão de Engenharia de Combate 

 

As capacidades da Cia E Pnt são muitas, haja vista que acabamos de analisar 

as diversas missões que seus pelotões, seções e grupos podem cumprir. O manual C 

5-7 nos traz essas capacidades muito bem resumida sob a forma de possibilidades da 

Cia E Pnt: 

 

a. Realizar o transporte, a manutenção e a guarda do material orgânico 

de transposição do batalhão;  

b. Prover equipamento de transposição de curso de água e pequenas 

brechas para as Cia E Cmb/BE Cmb ou para aumentar o apoio em 

material de pontes às Cia E Cmb, orgânicas das Bda e enquadradas pela 

DE;  

c. Fornecer pessoal especializado para a realização de determinados 

trabalhos, tais como operação de motores de popa e lançamento de 

pontes de pequenas brechas;  

d. Executar, eventualmente, trabalhos de pontagem; 

e. Realizar o lançamento e operação de Pnt ou portada (Prtd) tipo 

“ribbon”;  

f. Prover sua própria segurança contra incursão terrestre do inimigo; e 

g. Realizar a manutenção de até 3º escalão do material de pontes do Btl. 

(BRASIL, 2001. p. 6-2); 
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2.4  A COMPANHIA DE ENGENHARIA DE PONTES DO EXÉRCITO AMERICANO 

 

A Companhia de Engenharia de Pontes do Exército Americano que 

destrincharemos a seguir é àquela, normalmente, designada a um corpo de exército 

e normalmente organizada por tarefas para um Batalhão de Engenharia de Corpo de 

Exército ou de Divisão de Exército, ou ainda a um Grupamento de Engenharia para 

apoiar operações de transposição de curso d’água. (US ARMY. Military Analysis 

Network, 2000. Engineer Company, Multi-Role Bridge. Disponível em: 

<https://man.fas.org/dod-101/army/unit/toe/05473L000.htm>. Acesso em 29 de 

agosto de 2021. Tradução do autor.)1 

 

2.4.1 A missão da companhia especializada de engenharia de pontes do Exército 

Americano 

 

De acordo com o manual estrangeiro TOE 05475L000 – ENGINEER COMPANY 

MULTI-ROLE BRIDGE, as missões da Companhia de Engenharia de Pontes são: 

A. Prover pessoal e equipamento para transportar, montar, desmontar, recuperar 

e manutenir todos os sistemas de pontagem padrões do Exército Americano. 

B. Essa unidade tem a missão secundária de providenciar transporte de carga 

configurada com sistema de carregamento paletizado (PLS). (US ARMY. Military 

Analysis Network, 2000. Engineer Company, Multi-Role Bridge. Disponível em: 

<https://man.fas.org/dod-101/army/unit/toe/05473L000.htm>. Acesso em 29 de 

agosto de 2021. Tradução do autor.)2 

 

 

 

 
1 No original: The Multi-Role Bridge Company is assigned to a corps and normally task-organized to a 

corps or divisional engineer battalion, or a combat engineer group to support bridging operations. 

 
2 No original: A. To provide personnel and equipment to transport, assemble, disassemble, retrieve, and 

maintain all standard U.S. Army bridging systems. 

B. This unit has a secondary mission to provide transportation of Palletized Loading System (PLS) 

configured cargo. 
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2.4.2 A organização da companhia especializada de engenharia de pontes do 

Exército Americano 

 

 

Figura 7: organograma da Companhia Especializada de Engenharia de Pontes do Exército 

Americano.  

Fonte: Manual TOE 05475L000 – ENGINEER COMPANY MULTI-ROLE BRIDGE 

 

A companhia é organizada com uma seção de comando, dois pelotões de pontes 

e um pelotão de apoio. Cada pelotão de pontes tem duas seções de pontes e uma 

seção de apoio. As seções de pontes contêm o equipamento principal para operações 

de ponte flutuante de assalto (RIBBON). A seção de suporte contém o equipamento 

principal para operações de transposição com meios contínuos. O pelotão de apoio 

tem uma seção de manutenção, uma seção de equipamentos, uma seção de 

armazenamento e uma seção de aprovisionamento. (US ARMY. Military Analysis 

Network, 2000. Engineer Company, Multi-Role Bridge. Disponível em: 

<https://man.fas.org/dod-101/army/unit/toe/05473L000.htm>. Acesso em 29 de 

agosto de 2021. Tradução do autor.)3 

 
3No original: The company is organized with a company headquarters, two bridge platoons, and 

a support platoon.  Each bridge platoon has two bridge sections and a support section.  The bridge 

sections contain the primary equipment for assault float bridge (Ribbon) operations.  The support section 

contains the primary equipment for fixed bridge operations. The support platoon has a maintenance 

section, equipment section, park section, and mess section.  
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Durante a travessia do rio e de pequenos vãos, a companhia pode funcionar 

como uma entidade única, ou pode ser distribuída em várias seções espalhadas pela 

divisão e área do corpo. (US ARMY. Military Analysis Network, 2000. Engineer 

Company, Multi-Role Bridge. Disponível em: <https://man.fas.org/dod-

101/army/unit/toe/05473L000.htm>. Acesso em 29 de agosto de 2021. Tradução do 

autor.)4 

 

2.4.3 As capacidades da companhia especializada de engenharia de pontes do 

Exército Americano 

 

No 1º nível, essa unidade é capaz de realizar trabalhos com pontes fixas e 

flutuantes: 

1) Quando essa unidade realiza trabalhos com pontes fixas têm a capacidade de 

empregar:  

-Quatro equipagens com componentes suficientes para a montagem de vários 

lances de pontes simples duplas com várias capacidades de carga. Em condições 

normais as equipagens fornecem: 4 lances de 40 a 48 metros de ponte classe 80. (US 

ARMY. Military Analysis Network, 2000. Engineer Company, Multi-Role Bridge. 

Disponível em: <https://man.fas.org/dod-101/army/unit/toe/05473L000.htm>. Acesso 

em 29 de agosto de 2021. Tradução do autor.)5 

2) Quando essa unidade realiza trabalhos com pontes flutuantes – Ponte Ribbon: 

- Aproximadamente 213 metros de ponte flutuante classe 75 (blindados) e classe 

96 (sobre-rodas); ou 

 
4 No original: During river and gap crossing operations the company may function as a single 

entity or could be tasked organized into several sections spread across the division and corps area. 

5No original:   

At level 1, this unit is capable of performing fixed and float bridging: 

 1) When unit performs fixed bridging:  

-- Four heavy dry support sets with sufficient components for the assembly of various spans and load 

classes of single and double story bridges.  Under normal conditions, the sets provide: four 40–48 meter 

spans class 80 bridges. 

2) When unit performs float bridging - Ribbon Bridge 

- Approximately 213 meters of class 75 (tank) and class 96 (wheel) float bridge, or 

- 6 rafts of class 75 (tank) and class 96 (wheel) based on a 0 to 3 feet per second stream velocity. 
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- 6 portadas de classe 75 (blindados) e classe 96 (sobre-rodas) baseado em uma 

velocidade de correnteza de 0 a 1 metro por segundo. 

3) Provê assistência técnica e assessoramento a outras Organizações Militares 

acera da construção dos sistemas de pontagem padrão do Exército Americano. 

Dentre outras capacidades, como: 

E. Indivíduos dessa organização podem auxiliar na defesa coordenada da área 

ou instalações da unidade; 

F. Essa unidade realiza a manutenção do equipamento orgânico, com exceção 

do equipamento de segurança nas comunicações (COMSEC); e 

G. Essa unidade é dependente do Corpo de Exército ou da Divisão de Exército 

para assuntos de Apoio do Serviço de Saúde, Serviço Religioso, Assessoria Jurídica, 

Setor Financeiro e Seção de Pessoal. (US ARMY. Military Analysis Network, 2000. 

Engineer Company, Multi-Role Bridge. Disponível em: <https://man.fas.org/dod-

101/army/unit/toe/05473L000.htm>. Acesso em 29 de agosto de 2021. Tradução do 

autor.)6 

 

2.5 A COMPANHIA DE ENGENHARIA DE PONTES DO EXÉRCITO ESPANHOL 

 

As companhias de Engenharia do Exército espanhol que trataremos a seguir 

estão inseridas dentro do Batalhão de Pontoneiros, não se constituindo em 

subunidades independentes. 

Nas companhias de pontes está incluído o material de pontes que permitirá 

resolver a continuidade das comunicações confiadas ao Batalhão de Pontoneiros. 

 
6 No original:  

3) Provides technical advice and assistance to other organizations in the construction of standard U.S. 

Army bridging systems. 

[…] 

E. Individuals of this organization can assist in the coordinated defense of the unit's area or installation. 

F. This unit performs unit maintenance on organic equipment, except communications security (comsec) 

equipment. 

G. This unit is dependent upon appropriate elements of the corps or division for health service support, 

religious, legal, finance, and personnel and administrative services. 

[…] 
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É dividida em Companhia de Pontes Flutuantes e a Companhia de Pontes de 

Apoios Fixos.  

As Companhias de Pontes recebem o nome atendendo as características do 

material que possuem. (ESPANHA, 2011, p. 1-5. Tradução do autor.)7 

 

2.5.1 A missão da companhia de engenharia de pontes do Exército Espanhol 

 

A companhia de Engenharia de Pontes Flutuantes é a unidade onde se encontra 

a força de trabalho do Batalhão de Pontoneiros, ficando encarregada da missão de, 

nas operações de transposição de rios, facilitar a transposição do curso d’água nas 

fases de meios descontínuos (portadas) e meios contínuos (pontes). O Batalhão de 

Pontoneiros sempre deve contar com a Companhia de Pontes Flutuantes. 

Como norma geral, os oficiais da Companhia de Pontes instalam e operam os 

meios de travessia na operação de transposição e são também os chefes dos pontos 

de travessia onde se encontram. Como regra de cálculo rápida, é necessária uma 

Companhia de Pontes Flutuantes para cada 100 metros de largura do rio, com 

capacidade para montar dois pontos de travessia (pontes ou portadas). 

Todas as companhias de pontes contam com equipes de sapadores anfíbios 

(EZAN), cujas tarefas se concentram em prestar o apoio anfíbio realizando os 

reconhecimentos necessários e provendo a segurança durante as travessias dos 

veículos. 

 
 

7 No original:  

En las compañías de puentes se encuadra el material de puentes que permitirá resolver la 

continuidad de las comunicaciones que se encomienden al batallón. 

1.3.c.(1). Compañía de puentes flotantes 

Es la unidad donde reside la potencia de trabajo del BPONT, siendo la encargada, en las 

operaciones de paso de ríos, de facilitar el paso del curso de agua[...] 

1.3.c.(2). Compañía de puentes de apoyos fijos 

Es la unidad que proporciona al batallón la capacidad de salvar, con rapidez, brechas mediante 

el empleo de puentes de apoyos fijos reglamentarios en las rutas que sean asignadas al batallón.[...] 

[...]Las compañías de puentes reciben el nombre atendiendo a las características del material 

específico que posean. 
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A companhia de Engenharia de Pontes de Apoios Fixos é a unidade que 

proporciona ao batalhão a capacidade de vencer, com rapidez, brechas com o 

emprego de pontes de apoios fixos regulatórios nas rotas atribuídas ao batalhão 

(ESPANHA, 2011, p. 1-5. Tradução do autor.)8. 

 

2.5.2 A organização da companhia de engenharia de pontes do Exército 

Espanhol 

 

O manual do Exército Espanhol PD4-407 – Batalhão de Pontoneiros, traz o 

seguinte organograma do Batalhão de Pontoneiros em um de seus apêndices: 

 

Figura 8: organograma do Batalhão de Pontoneiros do Exército Espanhol 

Fonte: Manual PD4-407 Batallón de Pontoneros – Ejército De Tierra Español. 

 
8 No original:  

Es la unidad donde reside la potencia de trabajo del BPONT, siendo la encargada, en las 

operaciones de paso de ríos, de facilitar el paso del curso de agua en las fases de medios discontinuos 

(compuertas) y medios continuos (puentes). El BPONT siempre debe contar con compañía de puentes 

flotantes. 

Como norma general, los oficiales de la Cía. de puentes instalan y operan los medios de paso 

en la operación de paso de ríos y se constituyen en jefes del punto de paso (CSC) que atienden. Como 

regla de cálculo rápida se necesitará una compañía de puentes flotantes por cada 100 metros de 

anchura de río, con capacidad para montar dos puntos de paso (puentes y/o compuertas). 

Todas las compañías de puentes cuentan con equipos de zapadores anfibios (EZAN), cuyos 

cometidos se centran en prestar el apoyo anfibio realizando los reconocimientos que se precisen, y 

prestando la seguridad durante el tendido y el paso de vehículos.[...] 

[...]Compañía de puentes de apoyos fijos 

Es la unidad que proporciona al batallón la capacidad de salvar, con rapidez, brechas mediante 

el empleo de puentes de apoyos fijos reglamentarios en las rutas que sean asignadas al batallón. 
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A Companhia de Engenharia de Suportes Flutuantes se organiza nas seguintes 

seções: 

- Comando e Estado-Maior. Que conta com pessoal e material necessários para 

a administração e o apoio sanitário, topográfico e de comunicações, assim como a 

equipe de navegação e mergulho encarregada dos reconhecimentos e da seguranla 

nas operações. 

- Duas (2) seções de manobra, que contam com o pessoal e os meios necessário 

para a montagem e ancoragem das portadas, pontes e passadeiras a estabelecer. 

- Seção de apoio, que conta com o pessoal e os meios de apoio necessários 

para facilitar às seções de manobra a instalação de seus materiais, tanto em terra 

como na água, assim como habilitar os acessos dos veículos de combate aos locais 

de travessia. (ESPANHA, 2011, p. 1-5. Tradução do autor.)9. 

A Companhia de Engenharia de Pontes de Apoios Fixos está organizada em 

seções, cada uma das quais engloba tarefas homogêneas: 

- Seção de Comando e Estado-Maior; 

- Duas seções de montagem, dotadas de material de pontes de apoios fixos 

orgânicos de grande capacidade de carga e natureza logística, para montagem com 

grande rapidez; 

- Seção de Ponte de Apoio à Vanguarda (PAV), dotada de material de pontes de 

apoio fixos orgânicos de grande capacidade de carga e de natureza de apoio a 

vanguarda para montagem com grande rapidez; 

- Seção de apoio, que dispõe dos meios técnicos e pessoal especializado para 

apoiar as necessidades das pontes orgânicas da companhia, realizando os 

 
9 No original: 

La compañía se organiza en las siguientes secciones: 

— Mando y plana mayor, que cuenta con personal y material necesarios para la administración 

y el apoyo sanitario, topográfico y telefónico, así como el equipo de navegación y buceo encargado de 

los reconocimientos y de la seguridad en las operaciones. 

— Dos (2) secciones de maniobra, que cuenta con el personal y los medios necesarios para 

elmontaje, armado y, en su caso, anclaje de las compuertas, puentes y pasarelas a establecer. 

— Sección de apoyo, que cuenta con el personal y los medios de apoyo necesarios para facilitar 

a la sección de maniobra la instalación de sus materiales, tanto en tierra como en el agua, así como 

habilitar los accesos de los vehículos de combate a los puntos de paso. 
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reconhecimentos necessáris de brechas secas ou de cursos d’água e o emprego de 

material diversos de engenharia na montagem da ponte. (ESPANHA, 2011, p. 1-5. 

Tradução do autor.)10. 

 

2.5.3 AS CAPACIDADES DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE PONTES DO 

EXÉRCITO ESPANHOL 

 

Não existe no Manual de Campanha PD4-407 – O Batalhão de Pontoneiros, do 

Exército Espanhol, uma seção reservada à elencar as capacidades de suas 

companhias de engenharia de pontes, mas podemos extrair essas capacidades de 

alguns trechos já citados anteriormente. Por tanto, são as capacidades de uma 

Companhia de Engenharia de Pontes do Exército Espanhol: 

Uma companhia de Engenharia de Pontes consegue mobiliar dois locais de 

travessia (com pontes ou portadas) numa frente de 100 metros; e tem a capacidade 

de transpor brechas, com rapidez, mediante o emprego de pontes de apoios fixos; 

 

 

 

 

 

 

 
10 No original: 

1.3.c.(2). Compañía de puentes de apoyos fijos 

Está organizada en secciones, cada una de las cuales encuadra cometidos homogéneos (ver 

apéndice 1): 

— Mando y plana mayor. 

— Dos (2) secciones de montaje, dotadas de material de puente de apoyos fijos reglamentarios 

de gran capacidad portante y de carácter logístico, para su tendido con gran rapidez. 

— Sección de PAV (puente de apoyo a vanguardia), dotada de material de puente de apoyos 

fijos reglamentarios de gran capacidad portante y de carácter de apoyo a vanguardia para su tendido 

con gran rapidez. 

— Sección de apoyo, que dispone de los medios técnicos y personal especializado para apoyar 

los tendidos de los puentes reglamentarios de la compañía, realizando los reconocimientos necesarios 

de brechas secas o de cursos de agua y el empleo de material diverso de ingenieros en el montaje del 

puente 
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3. ANÁLISE E RESULTADOS        

 

A comparação dos resultados obtidos no Referencial Teórico deste trabalho 

será dividida em três partes neste 3º capítulo de Análise e Resultados: A missão, a 

organização e as capacidades das Companhisa de Engenharias de Pontes. 

 

3.1 ANÁLISE E RESULTADOS DAS MISSÕES DAS COMPANHIAS DE 

ENGENHARIA DE PONTES 

 

Ao analisarmos as missões previstas para a Companhia de Engenharia de 

Pontes do manual C 5-7 – Batalhão de Engenharia de Combate; as missões previstas 

para a Companhia de Engenharia de Pontes do manual do Exército Americano TOE-

05475L000 – ENGINEER COMPANY MULTI-ROLE BRIDGE; e as missões previstas 

para uma Companhia de Engenharia de Pontes Flutuantes e uma Companhia de 

Engenharia de Pontes de Apoios Fixos no manual do Exército Espanhol PD4-407 

podemos observar nessas análises diferentes características em cada Cia E Pnt. 

A missão da Cia E Pnt do Exército Brasileiro, apesar de ser de 2001, se mantém 

atualizada com a doutrina de hoje e, inclusive, alinhada também com o novo conceito 

de modularidade explorado no capítulo 2 desse trabalho.  Além disso, as missões 

abordam todas as fases da transposição de cursos d’água e de pequenas brechas; 

reforço a outras unidades de Engenharia; e constituição de reserva do Batalhão onde 

se integra, se for o caso. 

Também observamos que a missão da Cia E Pnt do Exército Americano e da 

Cia E Pnt do Exército Espanhol estão focadas no emprego do seu material orgânico 

de pontagem, restringindo-se a portadas pesadas e pontes. 

Ao compararmos essas 3 ideias, podemos observar como os pensamentos 

referentes ao emprego e organização da Engenharia já estão em consonância em 

diferentes épocas e locais. A questão do emprego modular já Engenharia se mantém 

presente e nos mostra que as missões da Cia E Pnt do BE Cmb previstas no manual 

C 5-7 já estavam alinhadas com o pensamento empregado hoje e trazido pelos novos 

manuais. Por tanto, não se faz necessário grandes mudanças na atualização 

doutrinária, haja vista que os princípios de emprego se mantêm. 
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3.2 ANÁLISE E RESULTADOS DAS ORGANIZAÇÕES DAS COMPANHIAS DE 

ENGENHARIA DE PONTES 

 

 

Figura 9: Organograma Completo da Cia E Pnt do manual C 5-7. 

Fonte: Compilação do autor11. 

 

Ao analisarmos a Figura 9 acima, com as Figuras 7 e 8, expostas no Capítulo 2 

deste trabalho, podemos observar o seguinte: 

A Cia E Pnt do Exército Brasileiro tem condições de empregar, guardar e 

manutenir um leque maior de equipamentos empregados em todas as 3 fases de uma 

transposição de curso d’água (botes, passadeiras, portadas leves e pesadas e 

pontes), porém não tem a mesma autonomia da Cia E Pnt do Exército Americano. 

A Cia E Pnt do Exército Americano tem uma seção de manutenção de viaturas, 

uma seção de equipamentos pesados de engenharia e uma seção de rancho que 

permite uma maior autonomia desta Cia, porém suas seções de ponte focam apenas 

em material de portadas pesadas e pontes, abrangendo apenas parte da 2ª fase e a 

3ª fase de uma transposição de curso d’água. 

A Cia E Pnt do Exército Espanhol abrange, também, apenas equipamentos 

utilizados na 2ª e 3ª fases de uma transposição de curso d’água e, por estar inserida 

dentro de um Batalhão de Pontoneiros, não traz seções como as do Exército 

Americano que aumentam a sua autonomia. 

 
11 Montagem a partir de imagens coletadas no C 5-7 – Batalhão de Engenharia. As imagens são a do 
organograma da Cia E Pnt e as imagens dos organogramas dos pelotões dessa Cia E Pnt. 
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3.3 ANÁLISE E RESULTADOS DAS CAPACIDADES DAS COMPANHIAS DE 

ENGENHARIA DE PONTES 

 

Ao analisar as capacidades da Cia E Pnt do Brasil, observamos que ela deve ter 

um organograma muito abrangente, pois sua gama de capacidades é muito 

abrangente. Essa Cia E Pnt deve realizar transporte, manutenção e guarda do material 

orgânico empregado em todas as fases de uma transposição de curso d’água; apoiar 

Cias E Cmb orgânicos dos Batalhões e das Brigadas; fornecer pessoal especializado 

como operadores de motor de popa e de Viatura Blindada de Engenharia Lançadora 

de Pontes (VBEL Pnt); executar trabalhos de pontagem; lançar e operar Pnt ou Prtd 

tipo “Ribbon”; prover sua própria segurança; e realizar a manutenção de até 3º escalão 

do material de pontes orgânico. 

As capacidades da Cia E Pnt dos Estados Unidos da América são mais focadas 

no emprego das equipagens e as especificações técnicas dessas equipagens. Mais 

uma vez, essas equipagens se restringem as portadas pesadas e pontes. Não é 

mencionado as capacidades de transporte, manutenção e guarda dessas equipagens, 

mas podemos observar pelas seções presentes em seu organograma que a Cia E Pnt 

possuí essas capacidades, bem como a de manutenção das viaturas e equipamentos 

empregados pela Cia e a capacidade de prover seu aprovisionamento. 

Já as capacidades da Cia E Pnt da Espanha se restringem ao emprego e 

transporte de equipamentos de portada pesada e pontes, não se mostrando muito útil 

para comparação com as outras duas companhias. 

. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

Após feitas as considerações e comparações acerca das missões, 

organogramas e capacidades das três Companhias de Engenharia de Pontes 

estudadas, verificamos que as perguntas “a”, “b”, “c” e “d”, levantadas no Capítulo 1 

desse trabalho, já foram respondidas pela análise do Capítulo 3: 

a) Qual a missão, organização e possibilidades da Companhia de Engenharia 

de Pontes segundo o manual C 5-7 – Batalhão de Engenharia de 

Combate? 

b) Qual a missão, organização e possibilidades da Companhia Especializada 

de Engenharia de Pontes segundo os manuais de exércitos estrangeiros? 

c) O que coincide entre esses manuais? 

d) Essas informações coincidentes estão de acordo com os novos preceitos 

doutrinários do manual Campanha EB70-MC-10.237 – A Engenharia nas 

Operações e do EB70-MC-10.245 – A Engenharia de Corpo de Exército e 

de Divisão de Exército? 

e) Isso é suficiente para produzir conteúdo para compor o manual da 

Companhia de Engenharia de Pontes do Corpo de Exército e Divisão de 

Exército?  

Já a pergunta “e” será respondida quando feitas as conclusões nos subcapítulos 

seguintes, já com seus resultados práticos. 

 

4.1 MISSÃO 

 

Após analisar as missões das diferentes Cia E Pnt analisadas, pode-se concluir 

que há pontos positivos a serem extraídos da doutrina americana e da doutrina 

brasileira. 

As missões da doutrina americana resumem melhor as missões em que se 

envolve a Cia E Pnt, porém as missões da doutrina brasileira são mais abrangentes. 

Dessa forma, tentando unir os pontos positivos de ambas, pode-se propor a 

seguinte missão para a Cia E Pnt do Grupamento de Engenharia de Exército de 

Campanha ou de Divisão de Exército: 
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a. Prover pessoal e equipamento para transportar, montar, desmontar, recuperar 

e manutenir todos os tipos de equipagem empregados em transposição de curso 

d´água e pequenas brechas, contribuindo, assim, para a mobilidade da tropa. 

b. Reforçar as Cia E Cmb orgânicas do batalhão ou das brigadas com material 

de transposição de cursos de água e, em alguns casos, com pessoal especializado 

para operação e lançamento desse material. Podem ser empregados módulos 

especializados de engenharia para tal apoio, com base no tipo de missão ou apoio. 

 

4.2 ORGANOGRAMA 

 

Apesar do organograma previsto no manual C 5-7 ser bastante completo, é 

interessante dar uma maior autonomia às Cia e Pnt subordinadas à Divisão de 

Exército ou ao Corpo de Exército, pois o seu emprego tende ser mais descentralizado, 

não tendo o apoio da logística de um Batalhão de Engenharia de Combate. 

Por tanto, a proposta do organograma para essa nova Cia E Pnt é uma mescla 

entre o organograma existente no manual C 5-7 com a adição das seções de 

equipamentos, manutenão e rancho previstas na doutrina americana para se 

conseguir maior autonomia com essa Cia Especializada. 

Dessa forma, o resultado desse organograma seria: 

 

Figura 10: Sugestão de Organograma Completo da Cia E Pnt do Gpt E da DE ou C Ex. 

Fonte: Compilação do autor12. 

 
12 Imagem feita com com base no organograma da Cia e Pnt do C 5-7 mais as seções da Cia E Pnt 
do Exército Americano. 
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4.3 CAPACIDADES 

 

Após análise da capacidade da Cia E Pnt de casa doutrina, concluiu-se que 

podemos extrair pontos positivos das capacidades da Cia E Pnt do Brasil e dos 

Estados Unidos. A brasileira traz uma grande gama de capacidades, envolvendo toda 

a transposição e apoios, mas a americana traz dados técnicos interessantes de 

constarem no manual. Dessa forma, como sugestão das capacidades da Cia E Pnt do 

Gpt E da DE ou C Ex, resultou-se o seguinte: 

 

a. Realizar o emprego, transporte, a manutenção e a guarda do material orgânico 

de transposição do batalhão;  

b. Prover equipamento de transposição de curso de água e pequenas brechas 

para as Cia E Cmb/BE Cmb ou para aumentar o apoio em material de pontes às Cia 

E Cmb, orgânicas das Bda enquadradas pela DE;  

c. Fornecer pessoal especializado para a realização de determinados trabalhos, 

tais como operação de motores de popa e lançamento de pontes de pequenas 

brechas;  

d. Realizar o lançamento e operação de até 144 metros de Passadeira Tática 

Leve; 

e. Realizar o lançamento e operação de até três equipagens de Portada Leve; 

f. Realizar o lançamento e operação de Pnt ou portada (Prtd) tipo “ribbon” com 

até 279,2 metros de Pnt ou até 6 Portadas Pesadas com 6 suportes flutuantes (Classe 

55);  

g. Prover sua própria segurança contra incursão terrestre do inimigo; e 

h. Realizar a manutenção de até 3º escalão do material de pontes do Btl. 
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APÊNDICE A 

PARTE DE MANUAL DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE PONTES 

SUBORDINADO AO GRUPAMENTO DE ENGENHARIA DE CORPO DE 

EXÉRCITO OU DE DIVISÃO DE EXÉRCITO. 

 

CAPÍTULO __ 
 

A COMPANHIA DE ENGENHARIA DE PONTES 
 
7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
[…] 
 
7.2 CONCEITO DE EMPREGO 
 
[…] 
 
7.3 MISSÃO 
 

7.3.1 Prover pessoal e equipamento para transportar, montar, desmontar, recuperar e 
manutenir todos os tipos de equipagem empregados em transposição de curso d´água e 
pequenas brechas, contribuindo, assim, para a mobilidade da tropa. 

7.3.2 Reforçar as Cia E Cmb orgânicas do batalhão ou das brigadas com material de 
transposição de cursos de água e, em alguns casos, com pessoal especializado para 
operação e lançamento desse material. Podem ser empregados módulos especializados de 
engenharia para tal apoio, com base no tipo de missão ou apoio. 

7.4 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA 

7.4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA Cia E Cmb Amv 
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7.4.1.1 As Cia E Pnt do Gpt E possuem a seguinte estrutura organizacional básica: 
a) comando (Cmdo) e estado-maior (EM); 
b) um pelotãp de comando e apoio; 
c) um pelotão de portadas pesadas e pontes; e 
d) um pelotão de equipagens leves. 

 

7.5 POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES 
 
7.5.1 A Cia E Pnt do Gpt E apresenta as seguintes possibilidades: 
a) Realizar o emprego, transporte, a manutenção e a guarda do material orgânico de 
transposição do batalhão;  
b) Prover equipamento de transposição de curso de água e pequenas brechas para as Cia E 
Cmb/BE Cmb ou para aumentar o apoio em material de pontes às Cia E Cmb, orgânicas das 
Bda enquadradas pela DE;  
c) Fornecer pessoal especializado para a realização de determinados trabalhos, tais como 
operação de motores de popa e lançamento de pontes de pequenas brechas;  
d) Realizar o lançamento e operação de até 144 metros de Passadeira Tática Leve; 
e) Realizar o lançamento e operação de até três equipagens de Portada Leve; 
f) Realizar o lançamento e operação de Pnt ou portada (Prtd) tipo “ribbon” com até 279,2 
metros de Pnt ou até 6 Portadas Pesadas com 6 suportes flutuantes (Classe 55);  
g) Prover sua própria segurança contra incursão terrestre do inimigo; e 
h) Realizar a manutenção de até 3º escalão do material de pontes do Btl. 
 
7.5.2 A Cia E Pnt do Gpt E apresenta as seguintes limitações: 
a) Não possui total autonomia, sendo dependente do escalão superior no apoio de saúde, de 
assessoria jurídica, de setor jurídico e de seção de pessoal; 
[…] 
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