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RESUMO 
 
 
 
 
 
 

O presente Artigo Científico visa realizar uma análise aprofundada dos aspectos 
doutrinários pertinentes ao apoio de engenharia na Brigada de Infantaria 
Paraquedista. Essa Grande Unidade ímpar do Exército Brasileiro é caracterizada por 
ser uma Força de Emprego Estratégico, possuindo poder de combate que possibilita, 
em situações de crise ou de conflito armado, o desequilíbrio estratégico do inimigo, 
estando apta a atuar em qualquer parte do território nacional ou em outras áreas de 
interesse estratégico; o que mostra a relevância do estudo. A pesquisa foi realizada 
com uma revisão da literatura calcada, nessa primeira fase, nos manuais nacionais e 
na literatura sobre os conceitos atuais dos conflitos de 4ª Geração. Além disso, 
realizou-se uma análise da Base Doutrinária vigente da 1ª Cia E Cmb Pqdt, a fim de 
obter informações acerca das capacidades operativas, atividades e tarefas que esta 
SU Pqdt está apta a realizar atualmente, para que possamos confrontar com a 
doutrina de apoio de enganharia no escalão brigada. Participaram do estudo 
militares voluntários com experiência no preparo e emprego relacionado ao tema. As 
informações colhidas desses elementos foram utilizadas como subsídio para a 
confecção do artigo propriamente dito. Sem esgotar o assunto, procurou-se utilizar o 
método científico para angariar conhecimentos com a finalidade de apresentar uma 
solução prática ao final do trabalho.  
 
 
 
Palavras-chave: Brigada de Infantaria Paraquedista, Engenharia Paraquedista, 
Apoio ao Combate.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

This work pursue to make a deep analysis of the doctrinal aspects pertinent to 
engineering support in the Parachute Infantry Brigade. Such unparalleled Unit of the 
Brazilian Army is characterized as a Strategic Employment Force, possessing 
combat power that allows, in situations of crisis or armed conflict, the strategic 
imbalance of the enemy, being able to act in any part of the national territory or in 
other areas of strategic interest; which shows the relevance of the study. The 
research was based in a review of the literature based, in this first phase, on national 
manuals, and in the literature about the current concepts of 4th Generation conflicts. 
In addition, an analysis of the Doctrinal Base of 1st Parachute Combat Engineering 
Company (1ª Cia E Cmb Pqdt), was made in order to obtain information about the 
operational capacities, activities and tasks that this Company is able to perform 
currently, making possible to confront the doctrine of cheating support at the brigade 
level. Volunteers Military with experience in the preparation and employment related 
to the topic will participate in the study. The information collected from these 
elements will be used as a subsidy for the article itself. Without exhausting the 
subject, we tried to use the scientific method to gather knowledge in order to present 
a practical solution at the end of the work. 
 
 
 

Keywords: Parachute Infantry Brigade, Parachute Engineering, Combat Support  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Brigada Paraquedista é uma das tropas de emprego estratégico do 

Exército Brasileiro e tem sua origem montada a partir das evoluções e demandas 

impostas na Arte da Guerra no pós 2ª Guerra. Tem como características gerais a 

grande flexibilidade de sua composição e a mobilidade, garantida pela capacidade 

de sobrevoar obstáculos e resistências interpostas podendo, assim, atingir objetivos 

em profundidade. 

Hoje composta por 15 organizações militares calcadas em sua base 

doutrinária respeitando princípios da flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, 

elasticidade e sustentabilidade, a capacidade de pronta resposta em qualquer 

porção do território nacional e no entorno estratégico é fator preponderante para o 

fortalecimento do Poder Terrestre.  

Nesse sentido, esta GU se prepara visando o desdobramento de até 3 (três) 

Forças-Tarefa valor Batalhão de Infantaria Paraquedista, tropas essas montadas sob 

a égide do Planejamento Baseado em Capacidades (PBC) onde cada uma é 

composta de meios e pessoal necessários para atingir objetivos enquadrados no 

Amplo Espectro dos Conflitos.  

É nesse contexto que a Bda Inf Pqdt conta com frações de apoio ao 

combate e logística. A 1ª Cia E Cmb Pqdt, objeto central de estudo e de  

norteamento deste trabalho, é a  tropa orgânica da brigada que tem como missão 

principal apoiar a mobilidade e contra mobilidade e contribuir para a proteção, 

multiplicando seu poder de combate, além de realizar estudos técnicos do terreno a 

fim de fornecer subsídio ao trabalho do EM da Bda. 

Pelo fato dos apoios de mobilidade e contra mobilidade estarem diretamente 

ligados a manobra tática, é de grande importância que a tropa de engenharia esteja 

intimamente ligada à tropa apoiada, para que a sinergia do emprego traga 

vantagens ao combate. Essa característica muita das vezes vai de encontro ao 

princípio geral de emprego centralizado em algumas fase ou período da qual é 

empregada a Bda Pqdt, principalmente quando determinada peça de manobra 
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apoiada cumpre missão isolada ou quando a situação de segurança ainda não 

permita a centralização dos meios nas mãos do Cmt Cia E Cmb Pqdt.  

Haja vista a demanda de trabalhos dos quais essa fração poderá ser 

empregada, outros princípios gerais de emprego podem ser destacados: o emprego 

como arma técnica, utilização imediata dos trabalhos; manutenção dos laços táticos; 

prioridade e urgência; e emprego por elementos constituídos. Assim como dito 

anteriormente, tais aspectos poderão ser observados com mais ou menos 

relevância, a depender da situação tática. 

Ressalta-se que, apesar da peculiaridade da tropa paraquedista, o apoio ao 

combate realizada por uma arma eminentemente técnica caminha em congruência à 

doutrina pertencente à Engenharia no escalão brigada. O acrônimo REPOIA 

(reconhecimentos especializados, estradas, pontes, organização do terreno, 

instalações e assistência técnica) é preservado, não deixando de lado essa 

característica preponderante da Arma. 

Há de se entender que, destacada a especificidade da natureza da tropa 

paraquedista, limitações serão impostas no desenrolar do emprego como arma 

técnica. A utilização de equipamentos pesados, por exemplo, é limitada devido a 

impossibilidade de transporte e lançamento destes, haja vista o emprego em 

profundidade normalmente priorizado pelo escalão superior. Destacaremos no 

desenvolvimento deste trabalho as possibilidades e limitações que estarão 

intimamente ligadas com a característica apoio em profundidade. 

 

1.1 PROBLEMA 
 
 

Em linhas gerais, o apoio de engenharia no escalão brigada é planejado com 

o objetivo principal de proporcionar a manobra dessa GU com o máximo de rapidez 

e eficiência. Esse apoio deverá, na sua essência, suprir as demandas relacionadas a 

mobilidade das peças de manobra, e dificultar as ações inimigas através de 

atividades de contramobilidade.   

Contudo, devido a profundidade característica presente das Operações 

Aeroterrestres bem como o isolamento temporário nas ações descentralizadas, o 

apoio do escalão superior através dos canais técnicos por vezes é dificultado. Essa 



 

 

 

3 

condição resulta na imposição para que os trabalhos de engenharia realizados por 

sua subunidade orgânica sejam sumários e rápidos, resultando na priorização de 

recursos locais dada a dificuldade de transporte de materiais pesados. 

 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 
 

A condição apresentada anteriormente, porém, não exclui a responsabilidade 

de cumprir a dosagem prevista na doutrina de emprego comum às companhias de 

engenharia de combate de brigada, conforme descrito em Brasil (2000, p. 2-3)  

 

O Cmt Cia E Cmb designa, normalmente, um Pel E Cmb para apoiar cada 
Batalhão (Btl), Regimento (Rgt), ou Força Tarefa (FT) de Btl ou Rgt 
empenhado no combate. A Cia E menos esses elementos mantida em 
Apoio ao Conjunto (Ap Cj) para a realização de trabalhos de interesse da 
Bda como um todo, para aumentar o apoio aos elementos em 1º escalão, 
quando necessário, e para apoiar as reservas da Bda, quando empregadas.  

 

No tocante a esse assunto, cabe ressaltar que o pelotão de engenharia de 

combate (Pel E Cmb) é a fração básica de emprego, composto por uma seção de 

comando e 3 (três) grupos de engenharia (GE) conforme a Figura 1. Se a situação 

tática demandar trabalhos técnicos superiores às capacidades básicas, este pode 

ser reforçado de pessoal e equipamentos especializados orgânicos do Pel E Ap.  

 
Figura 1 

Fonte: C 5-10 – O Apoio de Engenharia no Escalão Brigada   
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 Ao se realizar uma análise sumária na doutrina vigente, principalmente no 

tocante a dosagem de apoio as FT BI Pqdt, bem como aspectos específicos 

constantes na base doutrinária da 1ª Cia E Cmb Pqdt, percebe-se que as atividades 

e tarefas que são de responsabilidade direta desta fração se tornam vultuosas.  

 

 

 1.1.2  Formulação do Problema 

 

Portanto, sem esgotar o assunto, buscou-se reunir dados e informações com 

o propósito de responder ao seguinte problema de pesquisa: as demandas de 

engenharia impostas pelo emprego estratégico da brigada em questão, suas 

capacidades operativas e a flexibilidade em atuar em profundidade, podem ser 

supridas considerando a doutrina, valor e composição vigentes do apoio de 

engenharia no escalão brigada? 

 

1.2  OBJETIVOS   
 

  

1.2.1 Objetivo Geral 

 
 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a doutrina e outros 

aspectos relevantes existentes  afetos ao apoio de engenharia no escalão brigada, 

com ponto focal na Brigada Paraquedista. O intuito final é consolidar o capítulo do 

Apoio de Engenharia na Brigada Paraquedista com a finalidade de compor o Manual 

de Unidade e Subunidade de Engenharia de Combate.  

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

  
 

Adicionalmente, a fim de colaborar com a análise em tela, podem-se listar os 

seguintes objetivos específicos: 
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a. Conhecer o emprego da Brigada Paraquedista como GU estratégica do 

Exército Brasileiro, bem como a atuação da 1ª Cia E Cmb Pqdt como tropa 

de Apoio ao Combate; 

b. Conhecer as possibilidades e limitações do emprego desta SU no escopo 

doutrinário de Apoio à Bda; 

c. Comparar os aspectos doutrinários do Apoio de Engenharia na Brigada 

Paraquedista em relação àqueles presentes nas doutrinas de outros 

exércitos, levantando aspectos relevantes que possam ser adequados a 

realidade da nossa Força Terrestre;  

d. Analisar os acontecimentos recentes do emprego real ou de exercício, a 

fim de averiguar as reais capacidades operativas da 1ª Cia E Cmb Pqdt 

para suprir as atividades e tarefas as quais lhe compete;  

e. Desenvolver adequações à doutrina vigente relacionada no Apoio de 

Engenharia no Escalão Brigada, especificamente àquelas afetas a Bda Inf 

Pqdt, com intuito de compatibilizar com as reais possibilidades atuais; 

f. Estudar os dados obtidos em entrevistas e questionários sobre o apoio de 

engenharia na brigada paraquedista com militares de notório saber e 

vivência operacional na âmbito desta brigada; 

 

   

1.3  QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

Para os devidos fins, a teoria sugerida em pauta é que, em parte das vezes, 

analisando as peculiaridades de emprego da tropa paraquedista e baseando-se na 

doutrina de apoio de engenharia no escalão brigada prevista em manual, o 

cumprimento de todas as atividades e tarefas quando impostas as frações 

competentes tornam-se difíceis de serem cumpridas em sua plenitude. Para estudar 

esta afirmação, foram elaboradas duas questões de estudo, apresentadas a seguir 

em suas formas alternativa “a” e “b”, respectivamente: 

a) As possibilidades e limitações que constam em matéria documental acerca 

do apoio de engenharia no escalão brigada estão condizentes com a 

realidade da tropa de natureza paraquedista.  
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b) Há real necessidade de adequação doutrinária levando-se em 

consideração as mudanças ocorridas no emprego da tropa paraquedista ao 

longo do tempo, considerando-se as notórias evoluções tecnológicas da Era 

do Conhecimento.  

 

1.4  METODOLOGIA 

 

 

A fim de se alcançarem os objetivos e responder o problema de pesquisa 

levantado, a análise foi conduzida a partir de pesquisa documental das fontes 

doutrinárias existentes sobre o assunto no âmbito de nosso Exército e de fontes 

externas, entrevistas informais com especialistas e a realização de questionário.  

Nesse contexto, este trabalho visa realizar um estudo acerca da doutrina de 

emprego existente relacionada ao apoio de engenharia, especificamente na brigada 

paraquedista, baseado em fontes nacionais e internacionais, realizando 

comparações destas, analisando relatórios de empregos reais e de exercício, a fim 

de consolidar possibilidades reais adequadas à doutrina de emprego da engenharia.  

A pesquisa foi realizada com uma revisão da literatura sobre a doutrina da 

Brigada Paraquedista e o Apoio de Engenharia prestado por sua SU orgânica, 

levantando as reais possibilidades e limitações, além de realizar uma comparação 

com doutrinas externas. Verificou-se, então, a necessidade da pesquisa bibliográfica 

fazendo o uso de materiais nacionais e estrangeiros já elaborados: artigos 

científicos, documentos eletrônicos e manuais. Levantou-se também a necessidade 

da participação de militares, voluntários a contribuir com a linha de pesquisa. Essa 

contribuição foi realizada por meio de questionário enviado por meio eletrônico, a fim 

de verificar experiências daqueles que tiveram contato direto com a doutrina de 

emprego. 

 

 

1.4.1 Objeto Formal de Estudo 
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Podemos definir nossas variáveis independentes como as necessidades de 

atualização doutrinaria acerca do apoio de engenharia no escalão brigada (variável 

qualitativa); e os conhecimentos e adestramento obtidos (variável quantitativa e 

qualitativa) pelos elementos que serviram na 1ª Cia E Cmb Pqdt. Nossa variável 

dependente é o estado de pronto-emprego da Bda Inf Pqdt (variável qualitativa).  

A observação se dará na dimensão da atualização ou readequação 

doutrinária, sendo observados indicadores como capacidades nas operações e 

adestramento SU em tela. Esta observação foi feita em um primeiro momento por 

meio de uma pesquisa bibliográfica como foi citado no corpo da metodologia, 

buscando-se analisar os níveis de adestramento alcançados durante os anos de 

2020 e 2021 e na capacitação das Forças Tarefa da Bda Pqdt, análise do relatório 

da Operação Culminating (EUA), seguida de questionários aplicados a um grupo de 

militares selecionados. 

 

 

1.4.2 Amostra 

 

 

Quanto à amostra de 15 (quinze) oficiais da ativa que serviram ou servem 

também nesta SU e 4 (quatro) praças. Como critérios de inclusão, estes os militares 

foram voluntários para participarem do estudo; e participaram do emprego real ou de 

exercício junto a Cia. 

 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa 

 

 

Buscando solucionar do problema de pesquisa, utilizamos como método de 

pesquisa a abordagem na modalidade indutiva; e como método de procedimento as 

modalidades comparativa. 

O presente trabalho é um tipo de pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo, 

com um objetivo geral exploratório, baseada em estudo bibliográfico das fontes de 

consulta disponíveis acerca do assunto. 
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As técnicas de pesquisa usadas para a coleta de dados serão a aplicação de 

questionários à amostra acima definida e a coleta documental.  

 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão de literatura 

 

 

A pesquisa se deu por meio da internet, com o Portal de doutrina do exército, 

que dá acesso à Biblioteca Digital do Exército, e pesquisas presenciais para análise 

de documentos de classificação sigilosa na própria companhia de engenharia 

paraquedista como forma de subsidiar a pesquisa, bem como de seu acervo 

histórico. Além disso, foram utilizadas outras fontes eletrônicas como o Google 

Acadêmico, e outros portais nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. 

 

 

1.4.5 Procedimentos Metodológicos  

 
 

Foi realizada previamente à coleta de dados uma revisão de literatura sobre o 

assunto. Buscou-se fontes nas fontes de consulta disponíveis no portal de doutrina 

do exército, manuais de emprego de tropas de engenharia de outros países; 

manuais do Ministério da Defesa; artigos científicos sobre assuntos pertinentes a 1ª 

Cia E Cmb Pqdt; trabalhos de conclusão de curso da Escola de Comando e Estado-

Maior do Exército que abordam a Brigada de Infantaria Paraquedista; documentos 

eletrônicos; e manuais do Ministério da Defesa. 

Para a busca das informações utilizou-se, principalmente, ferramentas 

eletrônicas de busca disponíveis em fontes abertas, artigos científicos ou palavras-

chave. Utilizamos prioritariamente as seguintes: “Brigada Paraquedista”, “Engenharia 

Paraquedista”, “airborn division”, “Brigada de Infantaria Pára-quedista”, “defense 

operations”, “engineer company”. 

No tocante aos critérios de inclusão, foram adotadas publicações nos idiomas 

português, inglês ou espanhol; publicações atualizadas (manuais nacionais e 

internacionais). Para critérios de exclusão, não foram objetos de pesquisa artigos 
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científicos e trabalhos de conclusão de curso com base teórica aquém do esperado; 

e autores com passado não condizente com o assunto em tela (sem experiência). 

 

 

1.4.6 Instrumentos 
 

 

O principal instrumento empregado para a coleta de dados foi a confecção de  

um questionário dirigido ao universo de oficiais citados no subitem 1.4.2 observando 

o grau de experiência de cada um. Teve-se, assim, o objetivo obter dados 

qualitativos e levantar indicadores sobre as capacidades, possibilidades e limitações 

observadas durante as experiências as quais estes obtiveram no período de vivência 

na Cia, além de levantar aspectos relevantes acerca do emprego da doutrina 

vigente.  

 O documento foi composto de perguntas qualitativas abertas, fechadas e 

mistas. Foi utilizado, em sua elaboração, tanto escalas de importância como  escalas 

de avaliação.  

 Com a finalidade de certificar a correta confecção do referido questionário e 

providenciar eventuais correções oportunas, realizou-se um pré-teste com 5 oficiais 

do efetivo mínimo ainda no primeiro semestre de 2021. 

 

 

1.4.7 Análise de dados 

 

 

Esta se desenvolveu por meio da análise do conteúdo das respostas das 

perguntas constantes nos questionários digitais realizados por meio da plataforma 

Google Forms, como apresentado no Anexo B deste trabalho. Além disso, foram 

categorizadas  observações feitas  por parte do autor, por ocasião da experiência 

que teve na vida cotidiana nos anos que serviu na 1ª Cia E Cmb Pqdt.. 
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1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 

A principal fonte doutrinária que regula o assunto em voga está materializada 

no Manual de Campanha O Apoio de Engenharia no Escalão Brigada (C 5-10). Esta 

fonte bibliográfica foi confeccionada no ano 2000, há mais de duas décadas, onde 

percebe-se certa defasagem em alguns aspectos que merecem atenção, 

principalmente àqueles relacionados ao emprego propriamente dito. 

Naquela época, por exemplo, o emprego em missões de apoio ao combate 

eram muito mais cartesianas, onde as tarefas eram executadas em um ambiente 

operacional definido, basicamente, pela dimensão física. Com a crescente evolução 

dos conflitos de 4ª geração onde o ambiente operacional está inserido em um 

espaço de batalha volátil, incerto, complexo e ambíguo, há uma grande necessidade 

de análise de possíveis mudanças doutrinárias. 

Nesse interim, acompanhando tais aspectos levantados anteriormente, as 

frações de emprego que poderão ser empregadas no cenário atual devem respeitar 

aspectos de flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e 

sustentabilidade, algo que não era considerado com tal relevância no início dos anos 

2000.  

Percebe-se que as fontes bibliográficas mais recentes já apresentam 

mudanças de notória percepção, como é o caso, por exemplo, do Manual de 

Fundamentos de Doutrina Militar Terrestre, EB 20 – MF – 10.102, atualizado em 

2019. Tal fonte é considerada a base de doutrina militar terrestre e já encara o 

emprego de uma forma mais atual 

Evitando estruturas rígidas, de dimensões exageradas, dispendiosas,incompatíveis 

com os requerimentos contemporâneos, em um ambiente de incerteza, os elementos 

devem ser organizados de forma a atender um número maior de alternativas de 

emprego e que seja possível estruturá-los por módulos, combinar armas, com 

possibilidade de alterar seu poder de combate conforme a situação, com logística na 
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medida certa. Para tal, os elementos da F Ter devem evidenciar as características de 

flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade.  

 

Diante da conjuntura de recorrente emprego do Exército Brasileiro torna-se 

evidente, então, o constante estudo e aperfeiçoamento da doutrina utilizada, 

colhendo boas práticas e oportunidades de melhoria nas diversas fases do emprego 

das tropas. Para tanto, a produção deste trabalho acadêmico com base na análise 

da doutrina vigente, nos ensinamentos colhidos e observados por  

Sendo assim, esta pesquisa justifica-se pelo estudo do tema em questão, 

buscando entender quais são as reais necessidades de adequações doutrinárias a 

serem realizadas no âmbito do apoio de engenharia na brigada paraquedista. Tal 

proposição se concretizará na proposição de conceitos que poderão compor o 

Manual de Unidade e Subunidade de Engenharia de Combate. 
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2 . REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Com o intuito de organizar os assuntos pertinentes ao tema em questão, a fim 

de nortear a pesquisa que foi desenvolvida, serão destacadas algumas ideias que 

julgaram-se importantes para o desenvolvimento deste artigo.  

 

2.1 A BRIGADA DE INFANTARIA PARAQUEDISTA 

 

A Bda Inf Pqdt, peça integrante da Força de Atuação Estratégica  (FAE) do 

Exército Brasileiro, é considerada uma das forças mais preparadas e letais da Força 

Terrestre. As características de mobilidade e flexibilidade, aliadas ao constante 

estado de prontidão, expressam um Poder Relativo de Combate (PRC) de notório 

vulto. 

Esta Grande Unidade foi empregada em diferentes situações, ao longo de 

décadas passadas, em diversas regiões, tornando-se um meio eficaz de pronta-

resposta da Força Terrestre Nacional, podendo ser empregada em proveito dos 

interesses Tático, Operacional ou Estratégico. Considerando sua base doutrinária e 

os princípios do FAMES (flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e 

sustentabilidade), a Brigada de Infantaria Paraquedista tem como capacidades a 

pronta resposta e a projeção de força em qualquer porção do território nacional e no 

entorno estratégico do país. 

Hoje ela é composta de 15 (quinze) organizações militares, assinaladas na 

Figura 2, com a qual se prepara para desdobrar até 3 (três) Forças-Tarefas valor 

Batalhão de Infantaria Paraquedista. Todas elas são montadas sob a filosofia do 

Planejamento Baseado em Capacidades, onde cada uma é dotada com os meios e 
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recursos humanos necessários ao cumprimento de missões típicas da guerra de 4ª 

geração.  

 

Figura 2  
Fonte: www.bdainfpqdt.eb.mil.br 

 

No contexto do tipo de Guerra atual, a Guerra de 4ª Geração, tem-se buscado 

de maneira cada vez mais assertiva, conquistar a iniciativa do combate, tendo em 

vista que tal conquista fará o inimigo tomar decisões deficientes. Para se obter tal 

iniciativa, a tropa necessita de grande utilização da surpresa e de grande dinamismo. 

As Operações Aeroterrestres (Op Aet) estão alinhadas de forma preponderante com 

esses conceitos. 

Em Op Aet, a F Aet é dividida em quatro escalões, seguindo a sua 

oportunidade de introdução na área de objetivos: Precursor, Assalto, 

Acompanhamento e Recuado. É devido a esse escalonamento característico da Bda 

Inf Pqdt que vem a motivação do emprego ser calcado, normalmente, em FT nível 

Batalhão. A principal justificativa para isso é a possibilidade dos elementos de 

manobra contarem com um mínimo de suporte no apoio ao combate e logística 

desde o início da sua inserção no TO/A Op. Outra razão é a possibilidade destes 

elementos atuarem de maneira isolada ou em objetivos distantes entre si. 

Dentre os tipos de  Op Aet, a fim definirmos arestas para condução do nosso 

trabalho, nos atearemos ao Assalto Aeroterrestre (Ass Aet). Essa operação é 

destinada a introduzir forças paraquedistas e seus equipamentos, prioritariamente 

por lançamento de paraquedas e eventualmente por meio de pouso, com a 

finalidade de conquistar uma região no terreno de significativa importância para o 

http://www.bdainfpqdt.eb.mil.br/
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cumprimento da missão das forças de superfície, região esta denominada como  

cabeça de ponte aérea (C Pnt Ae). A tabela 1 resume os tipos de Op Aet e 

caracteriza pontos importantes destas. 

 

Tabela 1 – Tipos de Operações Aeroterrestres 
Fonte: EB70-MC-10.217 – Operações Aeroterrestres 

 

 

Nesse contexto, a 1ª Cia E Cmb Pqdt, tropa de engenharia orgânica da Bda 

Inf Pqdt,  tem como missão principal apoiar a mobilidade, a contra-mobilidade e 

contribuir para a proteção, multiplicando o poder de combate da Bda Inf Pqdt, além 

de possuir  o encargo do estudo técnico do terreno para assessorar o trabalho do 

EM da Bda.  

 

 

2.2 A COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE PARAQUEDISTA 

 

 

   A 1ª Companhia de Engenharia de Combate Pára-quedista tem a sua origem na 

Seção de Engenharia da Escola de Pára-quedistas, criada em 1945, situada na 

colina longa, Vila militar, Rio de Janeiro-RJ. Passou a ser enquadrada com 

Organização Militar independente em 10 de janeiro de 1951 recebendo o nome de 

Companhia de Engenharia Aeroterrestre. Hoje, como forma de homenagear um dos 
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personagens mais relevantes na historia e primeiro Cmt desta SU Pqdt, a companhia 

se chama “Companhia Capitão Hélios Alberto Moore” (Figura 3). 

   

Figura 3 
               Fonte: www.bdainfpqdt.eb.mil.br 

 

As missões da 1ª Cia E Cmb Pqdt diferenciam-se um pouco das outras 

Companhias orgânicas de Brigada, tendo em vista, principalmente, o aspecto 

relativo ao material que, em função das características de emprego, é mais leve a 

fim de que possa ser lançada de uma aeronave militar em vôo ou aerotransportada 

no escalão de acompanhamento. 

Os princípios gerais de emprego da Arma de Engenharia que mais se 

destacam no emprego da Cia E Cmb Pqdt são: emprego como arma técnica; 

utilização imediata dos trabalhos; manutenção dos laços táticos; prioridade e 

urgência; emprego centralizado; e emprego por elementos constituídos, a depender 

da fase em que se encontra uma Op Aet. 

Para cumprir suas atividades e tarefas constantes em sua Base Doutrinária, 

atualmente a Cia E Cmb Pqdt está composta por 1 (uma) Seção de Comando (Sec 

Cmdo Pqdt), 1 (um) Pelotão de Engenharia de Apoio Paraquedista (Pel E Ap Pqdt) e 

3 (três) Pelotões de Engenharia de Combate Paraquedista (Pel E Cmb Pqdt), como 

mostra a figura 4. 
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Figura 4 

Fonte: C 5-10 – O Apoio de Engenharia no Escalão Brigada   

 

 

Na conquista de uma cabeça-de-ponte aérea, missão precípua de uma Op 

Aet, a Cia E Cmb Pqdt desdobra-se nos escalões de assalto, de acompanhamento e 

recuado. Com o escalão de assalto seguem os elementos da companhia de 

engenharia, aliviados do equipamento e do material mais pesado e de parte do 

pessoal de administração. Os pelotões da companhia, normalmente, reforçam os 

batalhões de infantaria empregados neste escalão. 

No escalão de acompanhamento seguem o equipamento pesado e outros 

materiais que, não sendo imediatamente necessários na cabeça-de-ponte aérea, 

aguardam até que possam ser transportados por avião ou outros meios terrestres ou 

marítimos sem prejudicar as necessidades mais urgentes. 

No escalão recuado, o pessoal administrativo, dispensável na cabeça-de-

ponte aérea, integra o escalão recuado. Tais elementos são incorporados aos 

elementos administrativos da Bda Inf Pqdt e, com eles, permanecem na retaguarda, 

até que o escalão recuado se desloque para juntar-se à brigada. 

A Cia E Cmb Pqdt emprega suas frações de forma mais centralizadas 

possível na fase da manutenção da C Pnt Ae, de forma a atender ao máximo as 

necessidades da brigada como um todo. Porém, dependendo da situação corrente e 

principalmente nas ações táticas iniciais, o emprego descentralizado é muitas vezes 

impositivo, haja vista o distanciamento das frações de engenharia que estão em 

reforçando as FT BI Pqdt. Todavia, é importante ratificar, que é essencial para o Cmt 

Cia E Cmb Pqdt a centralização dos meios o mais cedo possível para consequente 

aplicação seguindo os critérios de prioridade e urgência. 
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Para os trabalhos de Proteção na C Pnt Ae, as tropas de manobra ficam 

encarregadas da execução dos trabalhos de proteção local, tais como a colocação 

de concertinas e cercas, liberando a engenharia para execução de trabalhos que 

exijam técnica mais apurada. No entanto, elementos de engenharia podem prestar o devido 

assessoramento técnico na construção de tais obstáculos e em trabalhos de apoio a 

camuflagem das tropas em campanha. 

Nas operações aeroterrestres, devido a suas características e a limitada 

disponibilidade de meios, as barreiras se resumem a uma zona de obstáculos, 

planejada pelo E3 com assessoramento do Cmt Cia E Cmb. 

No tocante a capacidade de reconhecimento, atividade peculiar da arma de 

engenharia, a Cia E Cmb Pqdt possui pessoal e material capaz de realizar 

reconhecimentos especializados em obras de arte, pontes, pistas de pouso, 

transposição de cursos d’água, entre outros. 

A análise das possibilidade, limitações e capacidades operativas, bem como a 

comparação doutrinária com tropas estrangeiras, serão analisadas no decorrer do 

trabalho e apresentadas de forma concisa e objetiva no artigo propriamente nos 

próximos subitens. 

 

2.2.1 Seção de Comando  

Figura 5 - Seção de Comando 
C 5-10 – O Apoio de Engenharia no Escalão Brigada 
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A seção de comando  da Cia E Cmb Pqdt é formada por elementos do Estado 

Maior (EM) da companhia e frações de pequeno vulto com missões especificas. Tem 

como capacidades prover os meios para o funcionamento do PC nas situações de 

emprego, instalar e operar o posto de saúde (PS), receber, controlar e distribuir todo 

o suprimento, executar o Suprimento de Classe I e prover as comunicações para 

toda a Cia. 

É composta por dois grupos: o Grupo de Comando (Gp Cmdo) e o Grupo de 

Serviços (Gp Sv). A chefia do Gp Cmdo está sob responsabilidade do encarregado 

de material (Aux direto do Ch 4ª Seç) e, além disso, também é o responsável pela 

supervisão dos trabalhos do Gp Sv. 

 

 

2.2.2 Pelotão de Engenharia de Apoio (Pel E Ap) 

 

 

Figura 6 - Pel E Ap 

 C 5-10 – O Apoio de Engenharia no Escalão Brigada   
 

 

O Pel E Ap é  fração orgânica da Cia E Cmb Pqdt responsável por reforçar os 

Pel E Cmb com os Equipamentos Pesados, pessoal especializado (Op Eqp), pessoal 

especializado em mergulho, armadilhas e desminagem, além de possuírem 

materiais especiais nas demandas voltadas para minas e explosivos. 
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Em comparativo a estrutura prevista em QDM (reservado) com a realidade 

que a SU em tela possui nos dias de hoje, percebe-se uma relativa defasagem no 

tocante aos materiais de dotação do Pel E Ap, principalmente em relação aos 

Equipamentos Pesados. Essa problemática advém, principalmente, nas dificuldades 

encontradas para a manutenção destes no que se refere a falta ou incipiência de 

mecânicos de equipamentos, bem como da demora que se tem para reparação por 

empresas terceirizadas.  

No que tange a atividade de mergulho, é de responsabilidade deste Pel E 

gerenciar a manutenção do material específico para a atividade, bem como sua 

utilização para a realização de trabalhos subaquáticos. Em que pese a limitação de 

material, a Cia E Cmb Pqdt tem desenvolvido atividades relacionadas a atividade, 

com instruções peculiares de mergulho de duração de 5 (cinco) jornadas completas, 

aos moldes do Treinamento Específico de Mergulho a Ar e Resgate (TEMAR), 

porém voltado para o universo de cabos e soldados da Cia. 

No QC/QCP da Cia, estão previstos somente 2 (dois) claros de 

mergulhadores autônomos para a realização das demandas atinentes à referida 

especialidade em tempos de paz e de guerra. Porém, dadas as restrições que a 

própria atividade de mergulho impõem como, por exemplo, intervalo de superfície, 

revezamento de mergulhadores, equipes constituídas para busca e salvamento de 

material e pessoal, segurança em ZL Aquática, etc. essa quantidade se torna, por 

vezes, insuficiente, principalmente em tempos de paz.  

Nos aspectos pertinentes às operações características da arma de 

engenharia de Transposição de Curso d`água (Trnp C Agu), é, também, o Pel Ap o 

responsável por dar subsídios para o cumprimento de demandas desta natureza. 

Apesar de não possuir em seu Quadro de Dotação de Material os meios de 

transposição necessários para realizar as 3 (três) fases técnicas de uma Op Trnp C 

Agu, este pelotão assume a responsabilidade de operar, com restrições, tais meios. 

Essa situação reforça a responsabilidade do Cmt Cia de manter seu pessoal 

qualificado e adestrado nesse atividade, mesmo com a dificuldade de material, 

necessitando do apoio de outras Organizações Militares (OM) de Engenharia para 

realizar tal atividade.  

Pela especificidade técnica e importância das demandas impostas ao Pel E 

Ap, este conta com a presença, prevista em QCP, de dois Oficiais: o Cmt Pel e o 
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SCmt Pel. O primeiro assume a responsabilidade perante ao Cmt Cia E Cmb Pqdt 

pelos trabalhos técnicos de estradas e instalações atinentes a Bda, e, por esse 

motivo, este cargo é ocupado por um oficial experiente e com conhecimento 

suficiente para fazer a gestão dos Eqp Eng dos quais é responsável. Já o segundo 

está vocacionado à parte de explosivos e destruições, sendo o principal assessor do 

Cmt Cia nos assuntos referentes ao emprego destas atividades, bem como o 

emprego das atividades subaquáticas.  

Por possuir Equipamentos de Engenharia em seu QDM, há uma grande 

necessidade de especialização de seu efetivo para a operação destes. Os 

elementos do Grupo de Equipamentos (Gp Eqp) orgânico do Pel E Ap normalmente 

são aqueles que demonstram maior pendor para esse tipo de atividade ou já tem 

alguma prática pregressa anterior a incorporação. Para que um nível de excelência 

seja atingido, é comum a busca do aprimoramento técnico-profissional destes 

militares no Centro de Instrução de Engenharia (CI Eng) ou em cursos específicos 

de operação de equipamentos pesados no meio civil.  

Uma vez aptos a operar Eqp Eng desta SU, fica a cargo do Pel Ap as 

atividades atinentes a Estradas, Instalações e Abertura de Brechas (Ab Bre) em 

obstáculos de interesse da Bda. Há de se ressaltar a ampla utilização destes meios 

também em tempos de paz durante as Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

ocorridas em diversas oportunidades das quais a 1ª Cia E Pqdt participou, 

principalmente, na remoção de obstáculos colocados por Agentes Perturbadores da 

Ordem Pública (APOP). 

Para realizar a manutenção dos Eqp Eng da SU existe o Grupo de 

Manutenção (Gp Mnt) que reúne os militares especializados para realizar a 

manutenção até 2º Escalão do material de engenharia e motomecanização. Porém, 

dada a especificidade e complexidade da mecânica constate nesse tipo de material, 

é de crescente importância que estas funções sejam ocupadas por militares que 

estejam em constate aprimoramento técnico, haja vista que a tecnologia aplicada 

nesses equipamentos mudam em um curto espaço de tempo. Além disso, há de se 

pensar na possibilidade de aumentar o número de militares possuidores do Curso de 

Equipamentos de Engenharia, realizado no CI Eng, para compor o Pel E Ap, objeto 

de pesquisa constante no questionário fornecido aos militares que permaneceram 

em funções específicas na Cia e que serão analisados mais a frente. 
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Além dos grupos citados anteriormente, o Pel E Ap conta, ainda, com o Grupo 

de Equipagem Leve. Essa fração detém a responsabilidade de guardar, manter e 

transportar os botes de assalto e equipagem de passadeira de dotação da Cia, bem 

como manutenir o material destinado a atividade especial de mergulho. É 

empregado em larga escala nos adestramentos de Operações Ribeirinhas (Op Rib) 

bem como nos Assaltos Aeroterrestres (Ass Aet) quando executados em Zonas de 

Lançamento Aquáticas.  

O Grupo de Apoio (Gp Ap) e o Grupo de Caminhões Basculantes (Gp CB) 

estão vocacionados em apoiar, normalmente, os Pelotões de Engenharia de 

Combate (Pel E Cmb). O primeiro com pessoal (especializado ou não) para o 

emprego em atividades específicas como demolições subaquáticas e lançamento de 

campo de minas. O segundo, reforça com os CB para apoio nas atividades de 

Estradas, Pontes e Instalações em conjunto com o Gp Eqp.  

No tocante ao emprego, o Pel E Ap se desenvolve como elemento executivo, 

realizando missões de Apoio ao Conjunto (Ap Cj), particularmente na conservação, 

reparação e melhoramentos de aeródromos ou campos de pouso existentes nas 

proximidades ou dentro da C Pnt Ae.  

 

2.2.2 Pelotão de Engenharia de Combate Paraquedista (Pel E Cmb Pqdt) 

 

Figura 7 - Pel E Cmb Pqdt 

Fonte: C 5-10 – O Apoio de Engenharia no Escalão Brigada   
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O Pel E Cmb Pqdt se materializa como a principal fração desta SU, 

executando trabalhos técnicos de engenharia em proveito da Brigada como um todo, 

ou em proveito da peça de manobra da arma base (FT BI Pqdt). 

Normalmente, os Pel E Cmb são empregados de forma centralizada, 

integrados à companhia principalmente durante a fase de manutenção da C Pnt Ae. 

Dessa forma o Cmt Cia consegue ter maior liberdade para empregar seus Pel Cmb 

nos setores mais críticos visando atender ao máximo as demandas advindas do 

combate. Porém, dependendo da situação corrente, principalmente nas ações 

táticas iniciais, o emprego descentralizado é muitas vezes impositivo haja vista o 

distanciamento das frações de engenharia que estarão, nesta fase, em reforço às FT 

BI Pqdt.  

O GE Cmb Pqdt é o elemento básico de trabalho do pelotão. É constituído de 

elementos treinados para executar demandas impostas à fração empregando 

técnicas táticas e procedimentos específicos. Eventualmente poderá atuar como 

arma-base, no cumprimento de missões de combate, além de constituírem módulos 

especializados quando necessário.  Nesses últimos casos, normalmente, reforçam o 

elemento de manobra apoiado, em face da necessidade da unidade de comando. 

No tocante aos materiais utilizados para realizar as tarefas pertinentes as 

capacidades do Pel, destacam-se materiais de sapa, motosserra, detectores de 

minas bem como os equipamentos de proteção para atividades EOD, equipamentos 

de destruição, equipamentos optrônicos, equipamentos eletrônicos para navegação 

terrestre e aquática, equipamentos leves e pesados utilizados nas Operações de 

Abertura de Brechas (Eqp Ab Bre). 

De acordo com a missão que recebe, atuando integrado à companhia, ou 

isoladamente, o Pel E Cmb Pqdt poderá receber equipamentos de engenharia em 

reforço, a fim de aumentar o rendimento na execução dos trabalhos que lhe foram 

atribuídos.  
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2.3 A ENGENHARIA PARAQUEDISTA DE NAÇÕES AMIGAS: ASPECTOS 

RELATIVOS A DOUTRINA DE EMPREGO 

 

 

 Para obter parâmetros comparativos e com o intuito de enriquecer a pesquisa, 

sentiu-se a necessidade de explorar aspectos doutrinários advindos de outros 

exércitos no tocante ao assunto em pauta. Com isso, essa pesquisa se propôs a 

analisar, de forma superficial, tais pontos oriundos dos exércitos Português, 

Canadense e, em partes, do exército dos Estados Unidos da América. 

 

 

2.3.1 BRIGADAS LIGEIRAS (PORTUGAL) 

 

 

As Brigadas Ligeiras, a semelhança da Brigada Paraquedista, respondem à 

necessidade, decorrente do atual ambiente operacional, de dotar o Sistema de 

Forças de elementos terrestres flexíveis, de elevada capacidade e prontidão 

operacionais e em condições de deslocar-se e atuar com rapidez e eficiência em 

qualquer parte do território nacional ou Teatros de Operações (TO) exteriores. 

Tratam-se assim de forças aptas para a execução de operações atuar em zonas 

restritas, tais como florestas, áreas urbanas, montanhas e em operações 

aerotransportadas e aeromóveis. 

 As Unidades de Engenharia de Combate Ligeiras estão vocacionadas para 

combater fazendo parte de uma força tarefa ou Agrupamento Tático de Armas 

Combinadas formada a partir destas Brigadas. A concepção da sua estrutura 

organizacional terá de possibilitar às Unidades de Engenharia de Combate Ligeiras 

movimentar-se com qualquer meio de transporte para seu deslocamento 

estratégico (com ênfase na utilização de aeronaves de asas fixas). 
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Figura 8 – Cia E Cmb  

Fonte: PDE 3-34-13 (A) Emprego da Companhia de Engenharia de Combate 

 

 

 

2.3.1.1 Pelotões de Engenharia Ligeira 

 

 

A missão do Pelotão de Engenharia Ligeira (PelEngLig) é a execução de 

trabalhos de apoio à mobilidade, contramobilidade, proteção e apoio geral de 

engenharia, sendo reforçado para o efeito, e atendendo às necessidades táticas, 

com equipamentos de engenharia. Diferentemente do que se vê na composição dos 

nossos Pel E Cmb, estes estão organizados em 5 (cinco) equipes de sapadores que 

atuam de forma isolada ou agrupadas em grupos de 2 (duas) ou 3 (três) equipes.  

A principal diferença observada no tocante ao emprego dessa tropa é um 

formato bastante cartesiano e pouco flexível, onde as articulações são previamente 

expostas de acordo com o que consta a seguir: 

(a) PelEng todo concentrado, atuando na operação decisiva da Unidade de 

Escalão Batalhão (UEB); 

(b) Constituição de 2 grupos de sapadores, apoiando cada 1 uma UEC de 

manobra. O comandante de cada grupo corresponde ao Cmt de equipe mais antigo; 

(c) Constituição de 2 grupos de sapadores, apoiando cada 1 uma Unidade de 

Escalão Companhia (UEC) de manobra. Os comandantes de cada grupo 

correspondem respetivamente ao Cmt do Pel Eng e o Sargento de Pelotão (A 

semelhança do nosso Adj Pel). 
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Figura 9 – Possíveis articulações Pel Eng 

Fonte: PDE 3-34-13 (A) Emprego da Companhia de Engenharia de Combate 

 

 

 

2.3.1.2  Pelotão de Apoio (Pel Ap) 

 

 

 
Figura 10 – Possíveis articulações Pel Eng 

Fonte: PDE 3-34-13 (A) Emprego da Companhia de Engenharia de Combate 

 

 

 Cumprindo as funções de Apoio e Reforço aos Pel Eng, o Pel Ap se mostra 

presente em praticamente todas as atividades das quais a Cia Lig participa. Com 

uma estrutura mais robusta do que o Pel E Ap da 1ª Cia E Cmb Pqdt, ele se 

organiza em  2 (duas) seções de equipamento de engenharia (1 de equipamento 

médio e 1 de equipamento leve), secção de manutenção e secção de 

reabastecimento. Numa situação de emprego da Brigada Ligeira como um todo 

poderá ser atribuída 1 secção sanitária (SecSan).  

 Uma característica bastante interessante e de relevância preponderante é na 

imposição aplicada aos Equipamentos de Engenharia para que todos estes sejam 

“parachutáveis”, ou seja, que possam ser lançados das aeronaves das Forças 

Armadas de Portugal. Isso compete tanto aos Equipamentos Médios quanto os 
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Equipamentos Leves de Engenharia, capacidade esta que não possuímos em sua 

plenitude na atualidade.  

 O Pel Ap tem a capacidade de:  

 (a) Constituir 1 Equipe de Avaliação de Pistas de Aviação: que avalia os 

danos de uma pista de aviação e estima os recursos necessários; 

(b) Atribuir equipamentos de engenharia a Equipes de Limpeza de Pistas de 

Aviação: os quais se destinam a remover obstáculos de vulto nas na pistas; 

(c) Constituir 1 Equipe de Reparação Ligeira: que repara pequenos danos 

numa zona de aterragem ou mesmo uma pista de aviação; 

(d) Constituir 1 Grupo de Construção Ligeira de Pista de Aviação; 

(e) Montar 1 ponte para viaturas para um vão de 12m; 

(f) Montar 2 pontes para pessoal a pé para vãos de 12m. 

Percebe-se, portanto, uma notória diferença na doutrina portuguesa quando 

comparada a brasileira. Porém, há de ser feita uma pesquisa mais aprofundada no 

tocante a viabilidade de tais aspectos através de experimentação doutrinária, o que 

não consta como objetivo desse trabalho.  

 

 

2.3.2 APOIO DE ENGENHARIA NAS OPERAÇÕES AEROTERRESTRES DO 

EXÉRCITO CANADENSE 

 

As características fundamentais das tropas de engenharia do Canadá em 

muito se assemelham as nossas, principalmente nas fases que precedem a inserção 

no combate. O planejamento, bem como o assessoramento do Oficial de Ligação de 

Engenharia são de suma importância para o desenrolar das operação 

subsequentes, como consta na publicação Canadian Army Doctrine Publication 

(CADP) – Engineers in Operation, 1st Edition, 2018:  

The time required for engineer planning and preparation should be taken into 

account. Engineer equipment and stores are heavy and there will be severe 

restrictions on the amount that can be airlifted. The engineer commander must 

anticipate possible tasks and advise the commander on priorities so that the best use 

can be made of the limited lift available. Once forces are deployed, communications 

are likely to be difficult, so each engineer sub-unit must have clear orders on its 



 

 

 

27 

tasks and priorities. Troops will normally only deploy with stores and equipment for 

one major task. Subsequent tasks will necessitate re-grouping and the collection of 

additional stores from drop or landing zones 

 As características fundamentais do Ap Eng nas Op Aet na doutrina 

canadense permeiam os aspectos velocidade e o limitado transporte aéreo. As 

tarefas serão planejadas tomando por base os produtos de informes de inteligência 

colhidos durante o planejamento.  

Em relação às tarefas, a doutrina canadense categoriza estas dentro das 

atividades de Mobilidade, Contramobilidade e Survivability Support (à semelhança 

da nossa “Proteção”). No apoio à Mobilidade, tem-se: 

(a) Preparar Área de Pouso de Helicopteros (APH) e Zonas de Pouso 

(ZP); 

(b) Detecção, abertura e demarcação de campos de minas; 

(c) Escolha de locais de travessia nas Operações de Transposição de 

Curso D`água; 

(d) Manutenção da Rede Mínima de Estradas;  

No tocante a Contramobilidade e Proteção: 

(a) Lançamento de campo de minas;  

(b) Demolições e aberturas de crateras rápidas. 

Diferentemente do ocorrido com a doutrina de emprego da engenharia no 

apoio às Op Aet no exército português, o referido apoio nas mesmas operações, por 

parte da engenharia canadense, já tem grande semelhança com a nossa doutrina. 

Há de se reforçar que esse assunto pode-se não se esgotar devida a pequena fonte 

doutrinária disponível para o acesso externo às Forças Armadas Canadenses.  
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3. ANÁLISE E RESULTADOS 

 

 

3.1 Questionário  

 

 

O universo selecionado para responder ao questionário foi baseado nos 

oficiais e praças com relativa experiência em diversas atividades com integrantes da 

Cia E Cmb Pqdt. Estes exerceram as funções de Cmt Pel E Cmb, Cmt Pel E Ap, 

Cmt GE, funções de estado maior além de seus adjuntos e auxiliares. Percebe-se, 

também, dado o tempo de permanência contínua ou não dos referidos militares na 

SU, um nível alto de confiabilidade traduzido em suas respostas, conforme mostram 

os gráficos abaixo: 

 

 

Gráfico 1 – Militares que pertencem ou pertecenram a 1ª Cia E Cmb Pqdt  
Fonte: Formulário Google elaborado pelo Autor 

 

 

Gráfico 2 – Experiência em anos 
Fonte: Formulário Google elaborado pelo Autor 
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Dessa forma, utilizando-se proposições de caráter discutível e de notória 

importância para subsidiar o produto final deste trabalho, a população estudada foi 

estimada em 20 militares que tiveram experiências diversas durante o período que 

pertenceram a 1ª Cia E Cmb Pqdt. Visando uma amostra significativa, utilizando 

como parâmetros o nível de confiança igual a 90% e erro amostral de 10%, chegou-

se, por meio da fórmula para a determinação da amostra, ao número de 19 militares. 

 

 

3.2 Resultados e Discussões 

 

 

a) DOSAGEM DE APOIO A UMA FT VALOR BI PQDT  

 

 

 

Após a consolidação dos dados coletados por meio de entrevistas, 

questionários e de relatórios de operações e adestramentos nos quais a Cia 

participou, pode-se concluir que o valor de 01 (um) Pel E Cmb empregado em apoio 

as FT BI Pqdt é suficiente para cumprir as demandas impostas à engenharia. Porém, 

da mesma forma, em missões que exijam capacidades específicas dentre as 

atividades de engenharia, estes poderão ser empregados dentro de módulos 

especializados de engenharia, valorizando o aspecto modularidade de nossas tropas 

com ênfase no especialista. 

 

Gráfico 3 – Dosagem de Ap 
Fonte: Formulário Google elaborado pelo Autor 
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 Estes quesitos podem ser justificados com base nos seguintes 

argumentos expostos durante a pesquisa: 

1) Considero que um Pelotão é suficiente devido a condição 

multifuncional atual de um soldado de engenharia: mergulhador, explosivista, 

operador de máquina e Eqp Eng, operador de motor de popa, motorista, rádio 

operador e etc; 

2) Acredito que o efetivo de 1 Pel (30 h) seja suficiente, desde que seja 

modular, de acordo com a característica da missão que irá desempenhar a FT. 

Nesse módulo podem ser agregadas diversas capacidades existentes na Cia E 

Pqdt. Exemplo: se a missão da FT for predominante em ambiente aquático, mais 

meios do Pel Eq Ass serão hipotecados para esse Pel; 

3) Essa dosagem "clássica" ainda é baseada na valorização de 

EFETIVO sobre CAPACIDADE, contrariando princípios militares básicos, como 

economia de meios, e tendo sido observado em diversas situações que é 

ineficiente e desnecessária no cumprimento das missões de Ap Eng. Ao mesmo 

tempo, dependendo da capacidade requerida, esforço principal e outros fatores, a 

dosagem de uma Pel Eng para uma FT valor U pode até mesmo ser 

INSUFICIENTE, mas de qualquer forma, o Pel E Cmb básico e tradicional 

certamente não será adequado ao apoio. A concepção dessa dosagem, bem 

como a própria a organização das OM Eng (U/SU), que ainda priorizam frações 

básicas às especializadas, está defasada da doutrina atual e vigente, como será 

explorado ao final da pesquisa. As experiências de aplicações bem sucedidas de 

uma composição de meios MODULAR serão citadas adiante também. 

 

 

b) PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA  

 

 

Os Principais materiais e equipamentos utilizados pela 1ª Cia E Cmb 

Pqdt, e que estão previstos no QDM da SU são os Eqp Eng que constam no gráfico 

4 em uma escala de nível de importância para a execução das demandas impostas 

pela Bda Inf Pqdt. Porém, em análise as respostas apresentadas, percebe-se uma 

relativa insatisfação no tocante, principalmente, a disponibilidade de tais materiais 
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bem como a falta de equipamentos que são úteis para a realização de atividades 

específicas (Ab Bre C Min, por exemplo, que destoa dos demais no gráfico 5). 

 

Gráfico 4 – Principais Equipamentos 
Fonte: Formulário Google elaborado pelo Autor 

 

 

Gráfico 5 – Outros Materiais de Engenharia 
Fonte: Formulário Google elaborado pelo Autor 

 
 
 
 
 

c) ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA 

 

 

Foi levantado, durante a análise do histórico dos planos de manutenção dos 

Eqp Eng pertencentes ao Pel E Ap da SU, que há uma grande possibilidade da 

quantidade de Eqp indisponíveis advir da falta ou má realização das manutenções 

dos mesmos.  

Para que se obtenha o melhor rendimento desses equipamentos, é de 

grande importância que eles sejam conservados e manutenidos com 
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responsabilidade e correção pelos integrantes do Grupo de Manutenção orgânico 

deste Pelotão. Dito isso, foi aberta a discussão sobre a possibilidade de vincular a 

chefia do Grupo de Manutenção orgânico do Pel E Ap à um militar especialista 

possuidor do Curso de Equipamentos de Engenharia, tendo como resultado o 

seguinte: 

 

Gráfico 6 – Especialista em Mnt Eqp Eng 
Fonte: Formulário Google elaborado pelo Autor 

 

 

d) ATIVIDADE ESPECIAL DE MERGULHO 

 

 

Atualmente, no previsto no QCP da Cia, existem 02 (dois) claros de 

mergulhadores que pertecem ao Pel E Ap. Tanto por questões práticas, quanto por 

questões normativas, a equipe mínima para a realização de Atividade Especial de 

Mergulho é de 04 (quatro) mergulhadores. 

 Desta feita, aliado com a nova concepção da geração de forças com o 

planejamento baseado em capacidades, seria de grande valia a criação do Grupo 

de Mergulhadores para a execução das atividades desta natureza. Atualmente, 

esse módulo especializado inexiste por constarem as funções como acessórias de 

outros cargos, o que dificulta, inclusive, o adestramento conjunto dos militares 

aptos a realizarem estas atividades. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

Mais do que nunca, os princípios de Flexibilidade, Adaptabilidade, 

Modularidade, Elasticidade e Sustentabilidade (FAMES) e  em especial a 

flexibilidade e modularidade demandam que os Trab de Eng, intrinsecamente , 

sejam realizados por frações devidamente organizadas e equipadas, de acordo ao 

DOAMEPI, para cumprir as tarefas englobadas nas Atv previstas para cada 

Capacidade Operativa (CO) necessária para cumprir a missão. Esse é o princípio 

do Planejamento Baseado em Capacidade (PBC) para geração de forças. 

 Desta forma, entende-se que as frações de trabalho de Engenharia, 

inclusive de apoio e de reforço aos elementos de manobra, deveriam ser, 

predominante, compostas de Equipes Especializadas (Eqp Esp), apoiadas por 

Fração/Elm Bas (Pel E Cmb/GE). Caso durante o Exame de Situação não seja 

possível um dimensionamento mais preciso das atividades e tarefas, ou se a 

amplitude da missão seja muito grande, mantêm-se a fração elementar (Pel E 

Cmb) como base, agregando-se Eqp Esp em reforço. Esse raciocínio inverte a 

concepção "clássica" de Org para o Cmb, que determina o Pel E Cmb e o GE 

como Frç/Elm BASICOS, priorizando as Eqp Esp como a base do planejamento, 

visto que estas últimas detêm mais competências para atender às capacidades 

operativas previstas.  

Porém, tal concepção sempre foi prevista na doutrina de Eng, ainda no 

Manual C 5-1 – Emprego da Engenharia, com a possibilidade de emprego de 

equipes e turmas especializadas, indo ao encontro das características e princípios 

de emprego da Arma de Engenharia. Além disso, a composição modular e variável 

é prática tradicional e constante nas OME, materializada nos Destacamentos de 

Cnst e implementada, também, pela BRAENGCOY, no Haiti no qual este autor 

teve o privilégio de participar.  

Essa prática ganhou ainda mais amparo na doutrina atual, com a Edição do 

Manual EB70-MC-10.237 - A Engenharia nas Operações, que, embora ainda 

mantenham alguns conceitos anteriores com previsão de dosagens básicas para 

Trab e Emp, agora destacam, mesmo que não priorizem, a organização em 
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elementos de trabalho, cada qual com possibilidades de realizar tarefas em 

volumes e tipos específicos, e a combinação entre elementos de Engenharia. 

Embora, como dito, essa publicação ainda preveja uma organização para o 

combate baseada nessas frações elementares previstas (GE e Pel E Cmb), 

repetidamente registra que essa “dosagem básica pode sofrer alterações”.  

Importante destacar que naquele manual a composição dos meios ‘deve ser 

verificado no Manual de Campanha Escalões de Engenharia da Força Terrestre’ 

(sic), publicação doutrinária ainda não elaborada. Ao mesmo tempo, entende-se 

que o escopo maior que engloba e demanda o trabalho objeto da presente 

pesquisa, que visa a atualizar a Dout das U e SU Eng, deverá prever as frações 

orgânicas dessas tropas. Portanto, observa-se lacuna nos produtos doutrinários 

sobre o tema, parecendo oportuno tratar na implicação dessa concepção na 

composição dos diferentes Pelotões, Grupos e Turmas das OME. Se há um 

aumento na demanda das Eqp Esp e um protagonismo em seu emprego, sendo 

as frações elementares acessórias, obviamente deve ser revisto o 

dimensionamento de ambas, por meio de uma reorganização dos Gp e Tu dos das 

frações Eng especializadas (Cia/Pel E Ap, Pnt/Eqp Ass e outros) e um reequilíbrio 

com os efetivos dos Pel e Gp Eng básicos (E Cmb). 

 Diminuindo-se o efetivo dos GE e sua Qnt nos Pel E Cmb, de três para 

dois, poderá ser aumentado o pessoal das/dos Cia/Pel Esp, reorganizando os Gp 

Esp atuais, bem como agregando outros. Mantendo-se 3 (três) Pel E Cmb a 2 

(dois) GE, e os Gp Esp, compostos de duas até quatro turmas, conforme o tipo, 

seria possível o desdobramento junto à todas peças de manobra da arma-base, 

de acordo à concepção pretendida, focada na capacidade requerida ao invés do 

efetivo pré-definido. 

 Alerta-se, portanto, que não se propõe a extinção de nenhuma fração 

sendo importante tanto as Eqp Esp quanto as tropas gerais para ser possível uma 

composição de meios que atenda a todos aspectos do FAMES.  

Sabemos, também, que são previstos no QCP qualificações obrigatórias e 

desejáveis à maioria dos integrantes dos GE, e essas habilitações seguirão sendo 

necessárias e de suma importância na composição com Eqp Esp. Porém, é certo 

que cada vez mais a especialização dos recursos humanos e emprego de meios 

modernos não se restringe à uma mera formação, especialização ou treinamento, 

exigindo conhecimento profundo, prática constante, adestramento, experiência e 
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entrosamento dos indivíduos e das equipes nas suas tarefas específicas. 

EXEMPLOS DA APLICAÇÃO bem sucedida dessa concepção de organização 

para o combate modular, baseada em meios Esp e focados na capacidade 

operativa, foram vivenciados por esse autor em sua passagem na 1ª Cia E Cmb 

Pqdt, destacadamente nas Op Seg da JMJ (2013), COPACON (2013) e Copa 

FIFA (2014), bem como Op São Francisco (Maré 2014), além das Op SACI (2013 

e 2014) e FT BIGUÁ (2013 e 2014).  

Nessas Op, a Cia Eng Pqdt adotou composição modular e variável de suas 

frações, variando de acordo à tarefa à cumprir, mas, normalmente baseada em 

meios e pessoal especializado, notadamente: Equipe de Construção Eqp Cnst, 

Equipes de Desobstrução de Vias, meios aquáticos, Eqp EOD/Vasculhamento 

Especializado, Grupo de Instalações, dentre outros.  

Tratando de outro aspecto julgado de interesse e que que pode contribuir 

com o Trab em geral, mesmo que fora do foco da presente pesquisa, seguindo 

nesse mesmo contexto de especialização cada vez maior dos meios, em pessoal 

e em material, parece necessário destacar, também, a importância dos princípios 

gerais de emprego como Arma Técnica e Centralizado. Conforme previsto na Dout 

clássica e, sabiamente, mantido na atual, deve-se buscar que os apoios diretos e 

reforços à elementos de manobra sejam situações transitórias e com duração 

mais curta possível.  

A modularidade exaustivamente citada anteriormente, deve ser DINÂMICA 

e equilibrada com os demais aspectos do FAMES, acompanhando a conjuntura 

também fluída das operações. E o reajuste das frações somente poderá ser 

realizado corretamente se os meios estiverem sob o pleno ordenamento do Cmt 

Eng do escalão considerado. É desnecessário dizer que o emprego centralizado, 

também, é o que permite melhor aproveitamento dos meios de engenharia e 

correta aplicação dos demais princípios.  

Mesmo em operações com alto nível de descentralização, como as Op Aet, 

a dispersão e impossibilidade de comando e controle ocorre apenas nas fases 

iniciais. Ao mesmo tempo, as necessidades do conjunto, normalmente, superam 

as demandas de cada frente ao longo de toda Op.  

Portanto, é interessante que as frações de apoio direto ou reforço sejam 

dimensionadas com os meios mínimos necessários para o cumprimentos das 

tarefas visualizadas inicialmente, mantendo-se centralizados os recursos 



 

 

 

36 

possíveis para atender demandas de maior vulto e com maior ganho para o 

conjunto, bem como as demandas não previstas anteriormente, por apoio 

suplementar ou como reforço às frações empregadas em Primeiro Escalão. 

 Após as fases iniciais, assim que a situação tática e as condições de C2 

permitirem, as frações devem ser revertidas ao Cmdo Eng considerado (U ou SU). 

Essa "centralização" pode ser gradativa e pode ou não ser física, inicialmente. 

Exemplificando, se um Pel Eng Pqdt A (modular) está em Ref à uma FT BI Pqdt A 

das primeiras vagas do Esc Ass, assim que o Cmdo Cia Eng Pqdt reorganizar e 

estabelecer suas comunicações, tendo saltado nos próximos Esc Ass ou no Esc 

Acompanhamento, o Pel Eng Pqdt A poderá passar à Sit de Ap Dto à FT. No 

prosseguimento da Op, o Pel Eng Pqdt A poderá Rcb meios, orientações e tarefas 

adicionais da Cia Eng Pqdt em Ref, mas, permanecendo na ZAç da FT BI Pqdt A, 

passa à Rlz Mis de ao Ap Cj sem se deslocar para a ZReu da Cia.  

Em outro exemplo, um GE que Ref a FT C Pqdt na Seg da ZL, que 

compunha o Esc Prec, reverte ao Cmdo Cia Eng Pqdt apenas após o Lanç de 

todos Esc Ass, mas reagrupando com sua fração de origem, ou na ZREu da Cia 

Eng Pqdt. Esse aspecto deve ser particularmente considerado na abordagem da 

Cia Eng Pqdt, tendo em vista que no amparo Dout mais atual (EB70-MC-10.237) o 

Ap Eng às Op Aet traz algumas abordagens que não condizem plenamente com a 

Dout completa desse tipo de Op e são divergentes no próprio manual. Além disso, 

para o trabalho em tela, vale lembrar que é possível que as frações Eng 

empregadas de forma descentralizada (Ap Dto e/ou Ref) recebem tarefas 

cumulativas na Zç do Elm Apoiado que terão reflexo para o Ap Cj ou para as fases 

que estiverem Trab de forma centralizada.  

Essas tarefas podem ser específicas ou genéricas, sendo Plj anteriormente 

ou executadas por oportunidade, sendo uma das principais a serem Rlz nessa 

condição o Rec Eng, mas podendo englobar quaisquer outras do REPOIA, de 

acordo às Crct da Op, do terreno e dos meios disponibilizados à fração. Tal 

situação, embora prevista, não muito abordada na Dout, e quase nunca explorada 

na prática, embora extremamente produtiva e importante.  

Como exemplo de aplicação dessa prática, pode-se citar que, quando do 

investimento para início da ocupação do Complexo da Maré (Op São Francisco, 

2014), as Eqp Desob Vias em Ap Dto às FT BI Pqdt acompanhavam a progressão 

dos Elm Man, abrindo, de imediato, os bloqueios possíveis e mais críticos, ao 



 

 

 

37 

mesmo tempo que identificavam e registravam aqueles e os demais pontos de 

obstrução ou de restrição para planejamento dos trabalhos futuros, alguns destes 

em locais previamente levantados no estudo do terreno e de Info Intl. Os trabalhos 

imediatos foram ampliados e melhorados, após centralização e reorganização das 

frações sob Cmdo da Cia Eng Pqdt. 
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ANEXO A – SOLUÇÃO PRÁTICA 

CAPÍTULO VIII 

 

A COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE PARAQUEDISTA  

 

8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

8.1.1 A Companhia de Engenharia de Combate Paraquedista (Cia E Cmb Pqdt) tem 

como missão precípua multiplicar o poder de combate da Brigada de Infantaria 

Paraquedista (Bda Inf Pqdt), a fim de proporcionar mobilidade, contramobilidade e 

proteção. É, também, a fração que tem como responsabilidade o assessoramento 

em assuntos relativos ao estudo do terreno, como forma de fornecer subsídio ao 

processo decisório do Esc Sp. 

 

 Fig 8-1 Organograma da Cia E Cmb Pqdt 

 

8.1.2 Por sua especificidade, a Cia E Cmb Pqdt possui relativa diferenciação nos 

meios que a integram e em sua organização para o combate se comparada com as 

demais Cia E Cmb orgânicas de Bda. Essa peculiaridade é imposta, principalmente, 

pelo fato das Operações Aeroterrestres (Op Aet) serem eminentemente conjuntas, 

as quais envolvem o movimento aéreo para a introdução das forças de combate e 



 

 

 

seus apoios em ações profundas que visam objetivos táticos ou estratégicos. Estas 

Operações perpassam quatro fases bastante características: Preparação, 

Movimento Aéreo, Ações táticas Iniciais e Ações Táticas Subsequentes que são 

detalhadas no Manual da Bda Inf Pqdt. 

8.1.3 A Força Aeroterrestre (F Aet) caracteriza-se pela junção do componente aéreo 

com o componente terrestre para o cumprimento das missões de uma Op Aet. Esta 

é dividida em 4 (quatro) escalões seguindo sua oportunidade de introdução na área 

de objetivos: Precursor, Assalto, Acompanhamento e Recuado.  

8.1.4 No apoio às Op Aet, a Cia E Cmb Pqdt desdobra-se nos escalões de assalto, 

acompanhamento e recuado: 

            a) Escalão de Assalto: com o escalão de assalto seguem os elementos da 

companhia de engenharia, aliviados do equipamento e do material mais pesado, 

porém que tenham capacidade de realizar as tarefas iniciais própria da engenharia, 

quais sejam: 

1) remoção de obstáculos dos aeródromos existentes, a fim de que eles 

possam ser utilizados pelos aviões de assalto; 

2) destruições de pequeno vulto; 

3) construção de obstáculos de pequena monta, inclusive pequenos campos 

de minas; 

4) neutralização, em escala limitada, de campos de minas inimigos e de 

destruições preparadas e não acionadas; e 

5) construção de pontes com meios de fortuna e execução de pequenos 

reparos nas pontes existentes. 

b) Escalão de Acompanhamento: com este escalão seguem o equipamento 

pesado e outros materiais que, não sendo imediatamente necessários na às ações 

táticas iniciais, aguardam até que possam ser transportados por avião ou outros 

meios terrestres ou marítimos sem prejudicar as necessidades mais urgentes; 

c) Escalão Recuado: demais elementos (normalmente àqueles com funções 

administrativas em tempos de paz), que  não tem funções específicas nas ações 



 

 

 

táticas iniciais nem tampouco nas ações táticas subsequentes. Esse pessoal é 

incorporado aos elementos administrativos da Bda Inf Pqdt e com eles permanecem 

na Zona de Retaguarda, até que os escalão recuado se desloque para juntar-se a 

mesma. 

8.1.5 Pelo fato do deslocamento da Bda Inf Pqdt em Op Aet ser escalonado, a 

composição dos meios da Bda Inf Pqdt, normalmente, é configurada por meio de 

Forças Tarefa (FT) nível Batalhão.A justificativa para isso é a possibilidade dos 

elementos de manobra contarem com um mínimo de suporte no apoio ao combate e 

logística por ocasião das ações táticas iniciais. Outra razão é a possibilidade destes 

elementos atuarem de maneira isolada ou em objetivos distantes entre si.   

8.1.6 Particularmente, com a Bda Inf Pqdt nas Op Aet, a natureza descentralizada 

das ações táticas iniciais e a composição dos meios em forças-tarefa não permitem 

que o princípio do emprego centralizado da engenharia seja respeitado nesta etapa. 

Todavia, é vital para o Cmt Cia E Cmb Pqdt a centralização dos meios o mais cedo 

possível para consequente aplicação seguindo os critérios de prioridade e urgência.  

8.1.7  A Cia E Cmb Pqdt organiza-se para o combate aliando as várias vagas de 

aerotransporte, a partir do escalão de assalto até o escalão recuado. A situação de 

comando usual é o reforço na dosagem de 1 Pel E Cmb por FT valor Batalhão, até o 

fim das ações táticas iniciais (tomada da Cabeça de Ponte Aérea). Porém, dada a 

restrição de meios aéreos, a natureza das ações táticas a realizar nessa fase da Op 

Aet, e as características de flexibilidade e modularidade presentes na Cia Eng Cmb 

Pqdt, há a possibilidade, também, da formação de turmas especializadas (Tu Esp) 

para serem empregadas em apoio as FT BI Pqdt. 

8.1.8 Nas Ações Táticas Subsequentes, quando há o estabelecimento de uma única 

cabeça de ponte aérea (C Pnt Ae) por parte da Bda Inf Pqdt, os Pel E Cmb Pqdt 

devem ser centralizados com o Cmt Cia para que este assessore o Cmt Bda da 

melhor forma para as ações de Ap Cj, determinando uma prioridade dos trabalhos. É 

nesta fase, também, que os trabalhos de proteção voltam a tomar maior vulto, 

particularmente quando da organização de uma defesa de área durante a 

manutenção de uma C Pnt Ae. 



 

 

 

8.1.9 Ainda dentro do contexto do supracitado, os trabalhos de proteção local ficam 

a cargo das tropas de manobra, tais como locação de concertinas e cercas, 

deixando os trabalhos que exigem expertise técnica a cargo das tropas de 

engenharia. Porém, há de se ressaltar que os elementos de engenharia tem como 

missão o correto assessoramento técnico ao que tange a construção desses 

obstáculos e de camuflagem.  

8.1.10 Nas Op Aet, devido, principalmente, à peculiaridade da natureza da tropa, 

bem como à restrição de meios, as barreiras se resumem a uma zona de obstáculos 

planejada pelo E3 e com o devido assessoramento do Cmt Cia. 

 

 

8.2 SEÇÃO DE COMANDO  

 

 

 

 

 

 

Fig 8-2 Seção de Comando da 1ª Cia E Cmb Pqdt  

 

8.2.1  A Seção de Comando  da Cia E Cmb Pqdt é formada por elementos do 

Estado Maior (EM) da companhia e frações de pequeno vulto com missões 

específicas. Tem como capacidades prover os meios para o funcionamento do PC 

nas situações de emprego, instalar e operar o posto de saúde (PS), receber, 

controlar e distribuir todo o suprimento, executar o Suprimento de Classe I e prover 

as comunicações para toda a Cia. 



 

 

 

8.2.3 É composta por dois grupos: o Grupo de Comando (Gp Cmdo) e o Grupo de 

Serviços (Gp Sv). A chefia do Gp Cmdo está sob responsabilidade do encarregado 

de material (Aux direto do Ch 4ª Seç) e, além disso, também é o responsável pela 

supervisão dos trabalhos do Gp Sv e possui um mecânico de Armt, responsável pela 

manutenção de 2º Esc do Armt da Cia.  

8.2.4 Quanto as resposabilidades executivas, o Gp Cmdo é o responsável por 

instalar e operar o PC da SU, bem como todo seu sistema de comunicações.  

8.2.5 Ao Gp Sv compete as seguintes atribuições logísticas em favor de toda a Cia e 

por isso, normalmente é chefiado pelo Aprovisionador: 

1. Instalar e Operar o PS/Cia; 
2. Receber, controlar e distribuir todo o suprimento da CIa; e 
3. Providenciar todo o suprimento Classe I da SU 

 

 

 8.3 PELOTÃO DE ENGENHARIA DE APOIO  

Fig 8-3 Organograma do Pelotão de Engenharia e Apoio 

 

8.3.1 O Pelotão de Engenharia de Apoio (Pel E Ap) é  fração orgânica da Cia E Cmb 

Pqdt responsável por reforçar os Pel E Cmb com os Equipamentos de Engenharia 

(Eqp Eng), pessoal especializado (Op Eqp), pessoal especializado em mergulho, 

armadilhas e desminagem. É possuidor, também, de materiais suficientes para 

cumprir as atividades especiais de mergulho (trabalhos subaquáticos), para o 



 

 

 

lançamento de campos de minas de interesse da Bda e para Operações de Abertura 

de Brecha (Op Ab Bre) 

8.3.2 Apesar da Cia E Cmb Pqdt não possuir, com grande vulto, meios de 

transposição de curso d`água (Trnp C Agu), é o Pel responsável por operar, com 

restrições, estes meios, sejam eles de dotação própria ou não. Para isso, cresce de 

importância a preocupação do intenso adestramento e desenvolvimento de Técnicas 

Táticas e Procedimentos específicos para a realização dessas atividades. 

8.3.3 O Pel E Ap, por abranger o grande número de missões de caráter 

eminentemente técnico, este pelotão conta, normalmente, com a presença de dois 

oficiais em seu organograma: o Cmt Pel e o Scmt Pel. O primeiro assume a 

responsabilidade perante ao Cmt Cia E Cmb Pqdt pelos trabalhos técnicos de 

estradas e instalações atinentes a Bda, e, por esse motivo, este cargo é ocupado 

por um oficial experiente e com conhecimento suficiente para fazer a gestão dos Eqp 

Eng dos quais é responsável. Já o segundo está vocacionado à parte de explosivos 

e destruições, sendo o principal assessor do Cmt Cia nos assuntos referentes ao 

emprego destas atividades, bem como o emprego das atividades subaquáticas.  

8.3.4 O Grupo de Equipamento (Gp Eqp) é constituído por operadores 

especializados em equipamento pesado de engenharia que são utilizados para 

realizar trabalhos de estradas, pontes, instalações e a abertura de brechas em 

obstáculos de interesse da Bda, aumentando o rendimento da Cia nestes serviços. 

8.3.5 O Grupo de Manutenção (Gp Mnt) é constituído pelo pessoal especializado 

que compõe equipes para realizar a manutenção até 2º Esc do material de 

engenharia e de motomecanização. Dada a especificidade da manutenção dos  Eqp 

Eng, o Cmt Gp Mnt é, normalmente, o militar que reúne uma gama de 

conhecimentos técnicos relativos ao assunto. 

8.3.6 O Grupo de Equipagem Leve (Gp Eqp L) é responsável por guardar, manter e 

transportar os botes de assalto e equipagem de passadeira, além do 

armazenamento e manutenção do material de mergulho. É empregado, também, 

para apoiar, em material de pontagem, os Pel E Cmb. Assume papel importante nos 

adestramentos em Zonas de Lançamento (ZL) Aquática nas atividades de segurança 

e recolhimento de paraquedistas. 



 

 

 

8.3.7 O Grupo de Apoio (Gp Ap) reforça os Pel E Cmb com pessoal, especializado 

ou não, realiza destruições subaquáticas e lança C Mna e áreas minadas de 

interesse da Bda. 

8.3.8 O Grupo de CB (Gp CB) reforça os Pel E Cmb com CB e realiza trabalhos de 

estradas, pontes e instalações com o Gp Eqp E. 

8.3.9 No tocante ao emprego, o Pel E Ap se desenvolve como elemento executivo, 

realizando missões de Apoio ao Conjunto (Ap Cj), particularmente na conservação, 

reparação e melhoramentos de aeródromos ou campos de pouso existentes nas 

proximidades ou dentro da C Pnt Ae. 

8.3.10 Para a conquista da C Pnt Ae, o Pel E Ap pode ser empregado para executar 

a abertura de brechas em obstáculos de interesse da Bda e realizar destruições 

subaquáticas com pessoal especializado em reforço aos Pel E Cmb. 

8.3.11 Para a manutenção da C Pnt Ae, o Pel E Ap pode lançar C Mna e áreas 

minadas de interesse da Bda e reforçar os Pel E Cmb com equipamentos 

especializados na guerra com minas. 

8.3.12 Além das capacidades supracitadas, O Pel E Ap pode executar, ainda, os 

trabalhos de instalações (PO, PC, A Ap Log, etc) necessárias ao Cmdo da Bda, sob 

a forma de apoio ao conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 PELOTÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE PARAQUEDISTA  



 

 

 

  

 

     Fig 

8-4 

Organograma do Pel E Cmb Pqdt 

 

8.4.1 O Pel E Cmb Pqdt é principal fração de emprego da Cia E Cmb Pqdt e que tem 

como missão principal a realização dos trabalhos técnicos de engenharia em 

proveito da brigada como um todo, ou em proveito da peça de manobra da arma 

base. 

8.4.2 Normalmente, os Pel E Cmb são empregados de forma centralizada, 

integrados à companhia principalmente durante a fase de manutenção da C Pnt Ae. 

Dessa forma o Cmt Cia consegue ter maior liberdade para empregar seus Pel Cmb 

nos setores mais críticos visando atender ao máximo as demandas advindas do 

combate. Porém, dependendo da situação corrente, principalmente nas ações 

táticas iniciais, o emprego descentralizado é muitas vezes impositivo haja vista o 

distanciamento das frações de engenharia que estarão, nesta fase, em reforço às FT 

BI Pqdt.  

8.4.3 O Cmt Pel E Cmb é o responsável pelo emprego do seu pelotão. Planeja e 

conduz a execução dos trabalhos atribuídos ao pelotão de forma a obter o maior 

rendimento possível. 

8.4.4 O Gp Cmdo tem a responsabilidade de executar as comunicações e ligações 

do pelotão, bem como gerenciar o fluxo de suprimentos necessários às atividades 

desenvolvidas pelo pelotão, principalmente os ligados a classe I.  

8.4.5 O GE Cmb Pqdt é o elemento básico de trabalho do pelotão. É constituído de 

elementos treinados para executar demandas impostas à fração empregando 



 

 

 

técnicas táticas e procedimentos específicos. Eventualmente poderá atuar como 

arma-base, no cumprimento de missões de combate, além de constituírem módulos 

especializados quando necessário.  Nesses últimos casos, normalmente, reforçam o 

elemento de manobra apoiado, em face da necessidade da unidade de comando. 

8.4.6 No tocante aos materiais utilizados para realizar as tarefas pertinentes as 

capacidades do Pel, destacam-se materiais de sapa, motosserra, detectores de 

minas bem como os equipamentos de proteção para atividades EOD, equipamentos 

de destruição, equipamentos optrônicos, equipamentos eletrônicos para navegação 

terrestre e aquática, equipamentos leves e pesados utilizados nas Operações de 

Abertura de Brechas (Eqp Ab Bre).  

8.4.6 De acordo com a missão que recebe, atuando integrado à companhia, ou 

isoladamente, o Pel E Cmb Pqdt poderá receber equipamentos de engenharia em 

reforço, a fim de aumentar o rendimento na execução dos trabalhos que lhe foram 

atribuídos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO B – QUESTIONÁRIO 

 

 

Prezado Senhor,  

O questionário a seguir visa colher dados a fim de servir como um dos instrumentos 

para a validação da pesquisa científica do Artigo Científico do Cap Rodrigo Barreto do 

Espírito Santo LEÃO e Cap Pedro LIMMER de Aragão Vargas, alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO). 

As questões abaixo relacionadas se referem a um assunto de importância para a 

atualização da Doutrina Militar Terrestre, dada a importância dos fatos geradores do problema 

de pesquisa. O tema a ser desenvolvido é: O Apoio de Engenharia na Brigada de 

Infantaria Pára-quedista. 

Esse questionário é dirigido a Oficiais Superiores, Intermediários e Subalternos da 

ativa que serviram ou servem na 1ª Cia E Cmb Pqdt, voluntários para participarem do estudo 

e que tenham experiência relacionadas ao tema supracitado. Teremos como objetivo obter 

dados qualitativos e levantar indicadores sobre as reais possibilidades e limitações no tocante 

ao emprego desta SU de engenharia, além de colher dados advindos das experiências 

individuais que serão exploradas.   

O questionário está composto por questões discursivas e objetivas. Nas questões 

discursivas, solicito a gentileza de que expresse sua opinião pessoal com máximo de 

imparcialidade possível, de modo a proporcionar sua visão de especialista acerca do tema. 

Nas questões objetivas, marque com “X” a resposta que melhor represente sua opinião sobre o 

assunto (apenas uma resposta por pergunta). 

Desde já agradeço por sua valiosa colaboração. 

1.  Dados Pessoais e Pertinentes  

Posto: __________ Nome: _________________________________________ 

Tempo de permanência na 1ª Cia E Cmb Pqdt: _________________________ 

 

Funções exercidas durante a permanência na 1ª Cia E Cmb Pqdt : 

 _______________________________________________________________ 



 

 

 

2. A doutrina de emprego relacionada ao Apoio de Engenharia no Escalão Brigada data do 

ano 2000. Em análise sumaria das proposições descritas nos no manual C 5-10, percebe-se 

acentuada generalidade de abordagem e relativa defasagem nos conceitos quando comparados 

com a doutrina atual.  

Considerando as atividades de emprego real e de exercício  nos quais o Sr teve 

oportunidade de participar,  especificamente relacionados ao apoio às FT BI Pqdt, como o Sr 

julga a dosagem de 1 (um) Pel E Cmb Pqdt para o cumprimento das demandas da FT? 

(   ) Suficiente      (   ) Insuficiente  

Por gentileza, justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___ 

3. A Brigada de Infantaria Pára-quedista é classificada no Sistema de Planejamento do 

Exército (SIPLEX - 2017) como Força de Emprego Estratégico, vocacionada para Operações 

Convencionais e Operações na Fronteira para a Defesa da Pátria, além de Op GLO. Nesse 

contexto, a engenharia por vezes se vê prejudicada no tocante ao transporte de material dada 

as limitações impostas pela a utilização de aeronaves.  

O Sr teve a oportunidade de participar de Operações (reais ou de exercício) externas à Gu 

onde ocorreu Assalto/Incursão Aeroterrestre? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Caso afirmativo, qual foi o local e os materiais de dotação da fração na qual o Sr pertencia foi 

suficiente para desempenhar tarefas de apoio ao combate? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___ 



 

 

 

3. Nas experiências de emprego que o Sr teve oportunidade de participar, considerando as 

tarefas de Engenharia (REPOIA), quais foram as de maior relevância? Escolha uma ou mais. 

(  ) Reconhecimento 

(  ) Estradas 

(  ) Pontes 

(  ) Instalações 

(  ) Assistência Técnica 

Por obséquio, como foram desenvolvidas essas atividades? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___ 

 

 

4. Quais equipamentos de engenharia eram mais utilizados nas operações? Escolha um ou mais. 

(   ) RE  

(   ) TE 

(   ) CR 

(   ) TM 

(   ) outros 

Em quais oportunidades estes equipamentos foram utilizados e quais os trabalhos 

desenvolvidos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________ 



 

 

 

5. Como o senhor julga o nível de adestramento da Cia E Cmb Pqdt, relacionado as atividades 

a serem desenvolvidas quando em apoio as FT BI Pqdt?  

(   ) Excelente 

(   ) Muito Bom 

(   ) Bom 

(   ) Regular 

(   ) Insuficiente 

Quais seriam, na visão do Sr, os principais óbices que prejudicam essa atividade? Por que? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________ 

7. Por fim, utilize o espaço abaixo para o registro de outras ideias ou informações julgadas 

úteis a respeito do tema. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Há restrição sobre ser identificado nominalmente no trabalho? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Obrigado pela sua contribuição. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


