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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho de conclusão d curso tem por finalidade propor uma 
doutrina e uma estrutura organizacional de uma Companhia de Engenharia 
especializada em Desminagem. Essa pesquisa será realizada com uma 
revisão bibliográfica de diversos Manuais de Campanhas do Exército 
Brasileiro, Marinha do Brasil e de outras nações. Também serão revisados 
diversos estudos previamente realizados por especialistas do assunto, 
brasileiros e estrangeiros. Uma revisão metodológica será feita em diversos 
artigos e Trabalhos de Conclusão de Cursos acerca do assunto de 
desminagem. Uma pesquisa sobre a organização, a doutrina de 
desminagem, o emprego e os materiais vigentes na Força Terrestre, 
também será inclusa nesse trabalho. Um Estudo prévio sobre a doutrina de 
outros países sobre a desminagem no teatro de operações é de suma 
importância para o combate moderno verificando de que forma se realiza a 
aplicação dessa tropa. O resultado da pesquisa buscará verificar a 
necessidade da implementação de uma subunidade especializada em 
desminagem e também, propor uma doutrina e uma estrutura 
organizacional.   
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Desminagem, Companhia, Doutrina, Subunidade, 
Estrutura Organizacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The purpose of this completion of course work is to propose a doctrine and an 
organizational structure for an Engineering Company specialized in Demining. 
This research will be carried out with a bibliographic review of several 
Campaign Manuals of the Brazilian Army and other nations. Several studies 
previously carried out by specialists in the subject, Brazilian and foreign, will 
also be reviewed. A methodological review will be made in several articles and 
Course Conclusion Papers on the subject of demining. A survey of the 
organization, demining doctrine, employment and materials in force in the 
Land Force, will also be included in this work. A previous study on the 
doctrine of other countries on mine clearance in the theater of operations is of 
paramount importance for modern combat, verifying how the application of this 
troop is carried out. The result of the research will seek to verify the need for 
the implementation of a sub-unit specialized in demining and also to propose a 
doctrine and an organizational structure. 

 

 
KEY-WORDS: Demining, Company, Doctrine, Company, Organizational 
Structure. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Durante a Segunda Guerra a desminagem foi uma das principais atividades 

desenvolvidas pela Engenharia da Força Expedicionária Brasileira (FEB). O efeito 

das minas era, muitas vezes, devastador. Segundo Lima Junior (LIMA JÚNIOR, 

1982, p. 2) “os engenheiros levaram algum tempo para abrir uma brecha através das 

minas até alcançar os feridos. Depararam com um quadro terrível: os rostos estavam 

deformados e sujos de lama”  

Esta experiência em combate contribuiu para o início do desenvolvimento das 

capacidades para a realização de operações de abertura de trilhas e brechas em 

campos de minas pela Engenharia Militar. 

Com a evolução dos conflitos, o emprego de artefatos explosivos foi se 

aperfeiçoando e se tornando mais letal. Durante a Guerra do Iraque, as Forças 

Armadas dos Estados Unidos da América (EUA) descobriram a existência de uma 

nova arma: os Artefatos Explosivos Improvisados (AEI) chamados por eles de 

Improvised Explosive Device (IED) (AJP 2012, p. 3-15). 

Porém antes de delimitarmos o tema do presente trabalho deve-se fazer o 

seguinte questionamento, o que é Desminagem e quais são os seus tipos e 

benefícios para a tropa e a população em geral. 

Segundo o dicionário Meudicionário (MEUDICIONÁRIO, 2021) é a operação de 

remoção de minas de uma zona terrestre ou marítima. Já para o dicionário Estraviz 

(EXTRAVIZ, 2021)  é a remoção de minas terrestres de um local. Ambas as fontes 

de consulta mostram que a Desminagem é o ato de retirar minas, que podem ser 

antipessoal (AP) ou anticarros (AC), de um determinado local, podendo ser terrestre 

ou marítimo. 

No âmbito de Desminagem pode-se verificar dois tipos: a Desminagem 

humanitária e a Desminagem de conflito armado.  

A primeira voltada a população em tempo de paz retirando-se minas AP de 

regiões povoadas, e locais em que ocorrem problemas com esses dispositivos, 

geralmente remanescentes de conflitos do passado.  

A segunda vertente é a Desminagem em um conflito armado, na qual a tropa 

especializada realiza da desminagem enquanto o combate ocorre, podendo ser na 

Zona Administrativa (ZA), localizada mais a retaguarda da área conflituosa, ou até 
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mesmo na Zona de Combate (ZC), localizada na própria área de conflito.  Isso 

fornece a tropa aliada uma maior mobilidade e capacidade de se desdobrar no 

terreno, sem ter que evitar as áreas que estão restringidas por possíveis campos de 

Minas em seu itinerário. 

A Desminagem em um conflito armado, também proporciona para a tropa 

aliada uma maior segurança em relação a esses dispositivos beligerantes e uma 

economia de meios que seriam atingidos por eles. 

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 

Em conflitos armados entre Estados Nacionais há diversos acordos celebrados 

que tem como objetivo minimizar o efeito decorrente desses embates bélicos. O 

Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA) por definição é: 

 

“Conjunto de normas internacionais, de origem convencional ou 

consuetudinária, especificamente destinado a ser aplicado nos conflitos 

armados, internacionais ou não-internacionais, e que limita, por razões 

humanitárias, o direito das Partes em conflito de escolher livremente os 

métodos e os meios utilizados na guerra, ou que protege as pessoas e os 

bens afetados, ou que possam ser afetados pelo conflito.” (SWINARKI, 

1996). 

 

 Além do DICA, existem Protocolos Internacionais que limitam o emprego de 

minas, armadilhas e artefatos explosivos pelos estados. Porém, atualmente, existem 

ameaças que não se submetem a essas legislações. Desta forma, forças irregulares 

usam como principal arma para abalar a estabilidade das tropas o uso de artefatos 

explosivos improvisados. 

 O conflito moderno faz as Forças Armadas necessitarem de uma adaptação 

que deve ser constante a esses novos desafios, assim como, o Exército Brasileiro 

deve também se adaptar e evoluir na parte de material como na parte de recursos 

humanos. 
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1.1.1 Antecedentes do Problema  

 

 

Devido à grande modernização nos dispositivos de minas e AEI as Forças 

Armadas pelo mundo sofrem uma nova demanda de formulação de tropas 

especializadas no combate desses novos métodos que muitas vezes são utilizados 

por forças irregulares. Segundo Mendes: 

 

Os temas Artefatos Explosivos Improvisados (AEIs) e Conflitos de Quarta 
Geração, têm adquirido importância, pois no cenário do combate moderno 
multiespectral, os teatros de operações são as cidades, que se apresentam 
repletas de transeuntes e restritivas quanto à utilização do poder bélico por 
parte das forças regulares. A guerra no meio do povo impõe limitações para 
os Estados Nacionais, mas, por outro lado, possibilita que forças irregulares 
se mantenham escondidas em meio ao caos social. Nesse contexto, os 
AEIs se apresentam como alternativas baratas e de fácil confecção a serem 

utilizadas pelos grupos armados irregulares. (MENDES, 2016, p. 12) 

 

 

1.1.2 Formulação do Problema  

 

 

  Diante desse fato chega-se aos seguintes questionamentos: O Exército 

Brasileiro possui capacidade para apoiar a proteção da tropa contra campos 

minados e explosivos de diversos? O organograma atual das subunidades (SU) de 

Engenharia  de Combate possui material, pessoal e doutrina para realizar o combate 

a minas? Existe na doutrina atual a parte de desminagem humanitária e 

desminagem de combate no Exército Brasileiro? Há necessidade de implementar 

uma  SU de Engenharia Especializada no combate a minas e artefatos explosivos? 

Quais as possibilidades de ameaça e histórico que contribuam e justifiquem a 

criação dessa SU?  
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1.2 OBJETIVOS  

 

 

 Dado o amplo emprego de minas e explosivos diversos em conflitos armados, 

o objetivo deste estudo é analisar doutrina e organização para prover a proteção da 

tropa no escalão nível grande unidade contra campos minados. 

Também será analisado se há a necessidade da criação de uma SU 

Especializada no combate a minas e artefatos explosivos.  

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Como objetivo final deste trabalho será apresentar uma doutrina de emprego e 

organização para uma SU Engenharia Especializada no combate a minas e artefatos 

explosivos improvisados. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

   

 

Para possibilitar a execução do objetivo geral, objetivos específicos foram 

listados para serem atingidos durante o trabalho: 

a. Conhecer a doutrina de combate e emprego a minas e artefatos explosivos 

empregada por outros Exércitos, pela Marinha do Brasil e outros países; 

 b. Comparar a doutrina e a organização de tropas especializadas no combate 

a artefatos explosivos de outros Exércitos e da Marinha do Brasil e outros países; 

 c.  Verificar as missões dentro das funções de combate; 

 d. Indicar as atribuições de suas frações, nível pelotão e grupo de engenharia 

(GE); 
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 e. Indicar os principais equipamento da Companhia de Engenharia de 

Desminagem:  

 f.  Propor um emprego e doutrina de combate para essa Subunidade 

especializada. 

 

 

1.3 HIPÓTESES  

 

 

Verificando-se o propósito deste trabalho para a implementação de uma 

Companhia de Engenharia de Desminagem, a Estratégia Nacional de Defesa (END) 

aborda sobre: 

 

“Necessário é, pois, desenvolver as atividades de monitoramento e controle 
do espaço aéreo, do território, das águas jurisdicionais brasileiras e de 
outras áreas de interesse, bem como a capacidade de pronta-resposta a 
qualquer ameaça ou agressão...” (END, 2020, p 45) 
 
Papel fundamental exercem os projetos estratégicos, uma vez que agem 
como indutores do processo de transformação em curso no 
Exército Brasileiro. Sua continuidade constituía forma mais adequada de 
permitir a necessária evolução tecnológica e doutrinária da Força Terrestre, 
mantendo-a em patamares de relevância operacional, compatíveis com o 
grau de dissuasão desejado, ou para seu emprego efetivo nas missões 
atribuídas pelo Estado. (END, 2020, p. 55) 

  

 Ela demonstra a necessidade do Exército Brasileiro se adequar a uma 

doutrina específica para essa a nova abordagem que os AEI e os novos tipos de 

minas estão impondo no campo de batalha.  

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

 

1.4.1 Objetivo Formal de estudo 

 

 

 A pesquisa será desenvolvida através de pesquisa documental, com a 

finalidade de identificar em manuais de outros exércitos e da Marinha do Brasil a 
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doutrina e a organização das subunidades encarregadas de realizar desminagem e 

desativação de artefatos explosivos improvisados. Também será identificado em 

trabalhos científicos e artigos, experiências de militares da Engenharia no combate a 

artefatos explosivos. 

Será realizada uma pesquisa qualitativa para a abordagem do problema, uma 

vez que os dados das bibliografias usadas serão comparados para se chegar a uma 

melhor proposta final para o problema.  

 

 

1.4.2 Amostra  

 

 

 Através da revisão bibliográfica e comparação entre exércitos de outros 

países e o que já existe na doutrina do Exército Brasileiro, será avaliado se a 

doutrina e organização vigente das Cia E Cmb (Companhia de Engenharia de 

Combate) e dos Btl E Cmb (Batalhões de Engenharia de Combate) atendem na 

proteção ante as ameaças dos campos de minas e os artefatos explosivos dentro do 

contexto das operações de amplo espectro. 

 

 

1.4.3 Delineamento da Pesquisa  

 

 

A pesquisa será exploratória, tendo em vista que propõem uma doutrina e um 

organograma para uma SU inexistente nos manuais atuais da Arma de Engenharia 

do Exército Brasileiro.  

Também será feita entrevista com militares que realizaram cursos em outros 

exércitos sobre o tema, com a finalidade de propor novos termos para os manuais e 

Engenharia. 

 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura 
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 Para a revisão da literatura serão usados manuais do Exército Brasileiro, 

como: EB70-MC-10.237: Engenharia nas Operações, C 5-10: O Apoio de 

Engenharia no Escalão Brigada, C 5-7: Batalhão de Engenharia de Combate, C 5-

37: Minas e Armadilhas e manuais da Marinha do Brasil e outros exércitos sobre 

doutrina e organograma das SU especializadas em desminagem e desativação de 

artefatos explosivos. Também será utilizado publicações nacionais e estrangeiras 

sobre experiências vividas sobre o tema. 

 

 

1.4.5 Procedimento metodológico  

 

 

 Para revisão bibliográfica foram utilizados os seguintes parâmetros: 

a. Para a busca em base de dados eletrônicas foram utilizados os seguintes 

termos: “batalhão de engenharia”, “companhia de engenharia”, “desativação”, 

“desminagem” e “artefato explosivo improvisado”. 

b. Critérios de inclusão: adequação a doutrina do Exército Brasileiro 

c.  Critérios de exclusão: publicações que não abordassem a doutrina ou 

organograma de SU especializadas no combate a artefatos explosivos. 

 

 

1.4.6 Instrumentos  

 

 

 Será realizada entrevista com militares que já realizaram cursos sobre o tema 

com o intuído de propor novas definições para os termos artefato explosivo e 

artefato explosivo improvisado. 

 Os dados obtidos de outros exércitos serão comparados com as operações 

de desminagem vistas e colocados em doutrina. 

 Também será feita a mesma análise dos dados da Marinha do Brasil e como 

ela emprega sua doutrina dentro das atividades de desativação de artefatos 

explosivos. 

 Além disso, ao se realizar entrevistas com militares busca-se comparar as 

definições utilizadas em manuais do Exército Brasileiro com definições de outros 
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exércitos com a finalidade de verificar possíveis melhorias frente as novas ameaças 

com explosivos. 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 

 Devido à constante mudança e modernização do combate moderno, o 

Exército Brasileiro tem como objetivo e premissa de se adaptar e modernizar em 

relação a doutrina, recursos humanos e meios disponíveis, para fazer frente a 

evolução do combate do século XXI. 

A Engenharia do Exército Brasileiro tem necessidade de acompanhar essa 

evolução para poder apoiar a força terrestre, quando assim requisitada.  

Na Estratégia Nacional de Defesa, verifica-se que: 

A Capacidade de Dissuasão, por sua vez, configura-se como fator essencial para a 

Segurança Nacional, na medida em que tem como propósito desestimular possíveis 

agressões. Sustenta-se nas condições que possui a Nação de congregar e aplicar sua 

Capacidade de Proteção e de Pronta-resposta, no caso de eventuais ações hostis 

contra a soberania e os legítimos 

interesses do Brasil. A capacidade de dissuasão, que consiste não só na 

disponibilidade prontidão de meios militares adequados, como 

também da capacitação do seu pessoal, é uma ferramenta da diplomacia. (END, 
2020, p. 37) 

 

Isso, apenas, demonstra que o Exército Brasileiro e a sua Engenharia devem 

estar prontos, com uma capacidade de dissuasão e preparo para a nova evolução 

do combate. Essa preparação deve ocorrer na aquisição de meios, no preparação 

do recurso humano e na estruturação de uma nova doutrina para se adequar a 

essas necessidades que a evolução do combate moderno mostra necessidade. 

A Engenharia pode e deve se adequar a essa necessidade, verificando nesse 

estudo a necessidade de uma Companhia de Engenharia de Desminagem, para a 

Força Terrestre se adequar ao combate à esses novos tipos de explosivos, AEI, e 

apoiando a mobilidade das tropas de armas base, assim como o apoio as demais 

tropas logísticas e de fogos, uma das atividades primordiais da Arma de Engenharia. 

   Diante do exposto, esse trabalho de conclusão de curso justifica-se na sua 

importância para o Exército Brasileira na verificação da necessidade de uma 

Subunidade especializada no combate de AEI e na desminagem de minas em geral, 

que será inserida em futuro manual de módulos especializados. Dessa forma, 

também, observando as missões dentro das funções de combate, a principais 

atribuições de suas frações, nível pelotão e grupo de engenharia, principais 
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equipamentos da Companhia, o se emprego em geral e a sua estrutura 

organizacional. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

         Para a evolução da doutrina deve-se verificar e presar para a doutrina existente 

na força terrestre que já aborda em relação a desminagem de combate, e sobre os 

pelotões e grupos que tem essa missão. 

        Para uma melhor abordagem sobre a Companhia de Engenharia de 

Desminagem, alguns manuais serão utilizados como referência para melhor 

aprofundar o tema. 

       

  

2.1.1. Doutrina de Desminagem da Força Terrestre 

 

 

2.1.1.1 Companhia de Engenharia de Combate 

 

 

Inicialmente, o manual que aborda uma companhia base para a Engenharia do 

Exército, Companhia de Engenharia de Combate é mostrada na página 7-1 do C 5-7 

Batalhão de Engenharia de Combate 2001, que mostra conforme a seguinte figura, a 

sua estrutura organizacional: 
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ORGANOGRAMA 1 – Estrutura Organizacional da Companhia de Engenharia de 
Combate 

Fonte: BRASIL, 2001, p 7-1. 

 

Sendo mobiliado por uma seção de comando e três pelotões de engenharia de 

combate. 

As suas missões, destinação, mobilidade e as possibilidades, são as seguintes, 

conforme o manual C 5-7 em sua página 7-2: 

MISSÃO 
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. 
DESTINAÇÃO 
A Cia E Cmb é orgânica do batalhão de engenharia de combate. Uma 
companhia por batalhão poderá ser blindada ou mecanizada para poder 
apoiar operações com forças blindadas e/ou mecanizadas. 
MOBILIDADE 
A Cia E Cmb é totalmente motorizada. 
POSSIBILIDADES 
a. Planejar, coordenar e executar trabalhos de engenharia. 
b. Executar reconhecimentos especializados de engenharia. 
c. Reforçar ou prestar apoio suplementar às companhias de engenharia de 
combate orgânicas das brigadas e apoiar as unidades empregadas pela DE. 
d. Executar trabalhos de conservação, reparação e melhoramentos de 
estradas, desde que reforçada com equipamentos. 
e. Construir pistas de pouso, heliportos, PC, PO e abrigos, desde que 
reforçada com equipamentos. 
f. Balizar caminhos e vaus. 
g. Construir ou reparar vaus e canais drenadores. 
h. Construir, lançar e remover obstáculos, inclusive subaquáticos. 
i. Executar trabalhos de destruição, inclusive subaquáticos. 
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j. Construir, lançar, manter e operar meios de transposição de cursos de 
água.  
l. Realizar a manutenção orgânica de seu equipamento auxiliada por 
elementos especializados do batalhão. 
m. Coordenar e realizar a exploração e o emprego dos recursos locais de 
engenharia, conforme diretriz do Cmt do BE Cmb. 
n. Prover sua segurança quando estacionada ou em marcha. 
o. Realizar trabalhos de camuflagem de interesse do conjunto e os que 
exijam técnica especial. 
p. Realizar abertura e fechamento de passagens em obstáculos, inclusive 
campos de minas. 
q. Desativar armadilhas e cargas explosivas preparadas pelo inimigo. 
r. Prestar assistência técnica às tropas apoiadas, referente a obstáculos; 
destruições e demolições; minas e armadilhas; camuflagem; nós e 
aparelhos de força; abrigos e instalações; embarcações fluviais e 
navegação; estudo técnico tático do terreno; tratamento de água; apoio ao 
planejamento e execução de transposição de curso de água obstáculo; 
sistema de barreiras; organização de posição defensiva; abertura de 
passagens em obstáculos e outras operações especiais. (BRASIL, 2001, p. 
7-2). 
 

No trecho do manual citado acima, pode-se verificar que a própria Cia E Cmb, 

possui em sua missão a característica da arma de Engenharia que preza pela 

contramobilidade, e em suas possibilidades, em sua letra “h”, “construir, lançar e 

remover obstáculos, inclusive subaquáticos”, na sua letra “p”, “ realizar a abertura e 

fechamento de passagens em obstáculos inclusive campos de minas’, na letra q, 

“desativar armadilhas e cargas explosivas preparadas pelo inimigo” e também em 

sua letra r, “ prestar assistência técnica às tropas apoiadas, referente a obstáculos; 

destruições e demolições; minas e armadilhas;...” (BRASIL, 2001, p. 7-2).  

A partir dessas possibilidades, verifica-se que uma Cia E Cmb possui já a 

capacidade de algumas desativações de armadilhas, aberturas de brechas e 

assistência técnica sobre o assunto. Porém, o manual aborda de uma forma muito 

sucinta essas possibilidades, deixando claro que são apenas mais algumas dessas 

características. 

Seguindo a doutrina do manual C 5-7 em sua página 7-3 e 7-4, verificamos, as 

limitações e a organização e emprego: 

LIMITAÇÕES 
a. Limitada capacidade de trabalho em estradas, pontes e organização do 
terreno (OT), dependendo do equipamento de engenharia e pessoal 
especializado que receber em reforço. ... 
ORGANIZAÇÃO E EMPREGO 
a. A Cia E Cmb é um dos elementos executivos do Btl. Recebe e 
executadas missões de apoio ao combate, particularmente no apoio à 
mobilidade, contramobilidade e proteção. 
b. A Cia E Cmb cumpre missões, realizando trabalhos em apoio ao 
conjunto, apoio suplementar, apoio direto, na situação de comando reforço 
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(ou integração), comando operacional ou controle operacional. Quando 
empregada em apoio ao conjunto e/ou apoio suplementar por área, 
normalmente recebe uma área de responsabilidade. 
c. A organização da Cia E Cmb deve ser preservada e o Cmt Btl deve terem 
mente que o seu emprego centralizado aumenta o rendimento na realização 
dos trabalhos de engenharia. 
d. A Cia E Cmb deverá receber missões compatíveis com suas 
possibilidades. É encargo do Cmt Btl, ao planejar o emprego de seus meios, 
garantir que isto ocorra. Caso a Cia não disponha do equipamento 
necessário, deverá solicitá-lo ao Btl. 
e. A Cia E Cmb para cumprir as suas missões emprega os seus Pel E Cmb, 
como frações de apoio ao combate (Ap Cmb) junto aos elementos apoiados. 
f. Normalmente, o comando da Cia E Cmb designa um Pel E Cmb para 
apoiar peça de manobra, valor unidade, empregado pela DE, em 1º Esc. 
h. Devido a pouca disponibilidade de meios de Eng, quando comparado aos 
outros Esc, há uma preocupação constante quanto a recuperação dos Pel E 
Cmb que tenham cumprido as suas missões junto aos Esc apoiados, 
tornando-se aptos a receberem novas missões por parte do comando. 
(BRASIL, 2001, p. 7-3 e 7-4). 

 

Aqui, as limitações são abordados de forma geral para a engenharia com a 

pequena capacidade de defesa dos seus canteiros de trabalhos e toda a parte de 

emprego que a arma irá apoiar nas diversas forma, que provavelmente se replicarão 

para a Cia Eng Dsmin. 

 

 

2.1.1.2 Pelotão de Engenharia de Combate 

 

 

Descendo o escalão teremos o Pelotão de Engenharia de Combate, que 

conforme o Manual EB MC 10.237 A Engenharia nas Operações, em sua página 2-

13, cita que “O Pel E é a fração básica de emprego. Admite-se, também, o emprego 

de módulos especializados formados por grupos, turmas, equipes ou pelotão” 

O Manual C 5-7 Batalhão de Engenharia de Combate em sua página 7-5 

mostra o organograma do Pelotão de Engenharia de Combate (Pel E Cmb), 

constituído por uma seção de comando e 3 (três) GE: 
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ORGANOGRAMA 2 – Estrutura Organizacional Do Pel E Cmb 
Fonte: BRASIL, 2001, p 7-5. 

As suas missões e atribuições, são as seguintes, conforme o manual C 5-7 em 

suas páginas 7-5 e 7-6: 

MISSÃO  
a. O pelotão de engenharia de combate, sendo elemento executivo da Cia E 
Cmb, cumpre as mais variadas missões em conformidade com as 
possibilidades dessa SU. Para cumpri-las, com frequência, deve ser 
apoiado com equipamentos orgânicos de outras frações do Btl. 
b.O Pel E Cmb tem como principais missões: 
(3) realizar os trabalhos de mobilidade necessários à Div ou Pç Man Ap; 
(4) executar os trabalhos de destruições; 
(5) executar o lançamento de minas e armadilhas; e 
(6) executar trabalhos subaquáticos necessários à Div ou Pç Man Ap. 
ATRIBUIÇÕES 
c. Os Grupos de Engenharia (GE) são mobiliados por especialistas e 
dotados de diversos materiais que permitem a flexibilidade de emprego do 
pelotão no cumprimento das mais diversas missões, típicas da engenharia. 
Podem ser relacionadas as seguintes capacidades dos grupos de 
engenharia ,dentre outras: 
(1) produção de cortina de fumaça; 
(2) trabalhos de minagem e desminagem, bem como de armadilhas; 
(3) trabalhos de destruições e de explosivos; 
(4) trabalhos de fortificação de campanha, limitado aos seus equipamentos 
de engenharia; e 
(5) trabalhos de sondagem de fundo de rio. (BRASIL, 2001, p. 7-5 e 7-6). 

 

  

Acima observa-se que o Pel E Cmb, possui por seus GE a capacidade de 

desminagem e de destruição com explosivos, além de verificar a funções do Cmt de 

Pel e do grupo de Comando, funções chaves e similares para outros Pelotões de 

Engenharia. 

 Citado ainda pelo Manual c 5-7 em sua página 7-6 mostra-se que que os 

equipamentos utilizados por esse pelotão, dentre outros são os seguintes:  
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Os principais materiais e equipamentos que poderão ser utilizados pelo 
Pel E Cmb são: reboque gerador de fumaça; conjunto de equipamento para 
detecção e demarcação de minas; Eqp de destruição; compressor de ar e 
conjunto de ferramentas pneumáticas; trator Multiuso, tipo Bob-Cat; GPS; 
conjunto de equipamento de sapador; sonar para prospecção de fundo de 
rio; moto-serras e óculos de visão noturna (BRASIL, 2001, p. 7-6). 
 

 

 Logo o Pel E Cmb possui em sua carga, o material para o sapador de forma 

individual fazer a detecção e demarcação de minas no terreno, com conjunto de 

equipamentos para detecção e demarcação de minas e o equipamento de 

destruição. Porém, não aborda em nenhuma hora algum tipo de equipamento para a 

retirada ou destruição coletiva de minas e outro tipos de artefatos explosivos.  

 

 

2.1.1.3 Pelotão de Engenharia de Apoio 

 

 

 Conforme o Manual C 5-7 Batalhão de Engenharia de Combate em sua 

página 5-7 mostra o Pelotão de Engenharia de Apoio que integra a Companhia de 

Engenharia de Apoio, com o seguinte organograma e as seguintes missões e 

atribuições:  

 

 

ORGANOGRAMA 3 – Estrutura Organizacional de um Pelotão de Engenharia de 
Apoio 

Fonte: BRASIL, 2001, p 5-7. 
 

 
MISSÃO 
O pelotão de engenharia de apoio (Pel E Ap) tem como missão básica 
complementar com meios, pessoal e material especializados, as 
companhias orgânicas do Btl, bem como suplementar a engenharia 
orgânica das brigadas enquadradas pela DE. Os meios de que dispõe são 
empregados para as ações de mobilidade e contramobilidade. 



21 

 

ATRIBUIÇÕES 
 
b. O Gp de viatura blindada de combate de engenharia (VBC/Eng) é 
constituído de viaturas blindadas dotadas de implementos que possibilitam 
a execução de trabalhos sumários em proveito da mobilidade, realizando, 
dentre outros, reparos de danos em estradas causados pela ação da 
artilharia e da aviação inimiga, desobstrução de bloqueios em estradas, 
movimentação de terra para preenchimento de fossos anticarro (AC) e 
pequenas brechas secas, construção de pistas, trabalhos de aberturas de 
passagens em campo de minas (C Mna), destruição de fortificações, 
preparação das margens de um curso de água para operação de 
transposição de cursos de água (Trsp CAgu) e remoção de escombros. 
Para a contramobilidade pode auxiliar na preparação da posição defensiva 
(P Def) e construir determinados tipos de obstáculos, conforme os 
implementos disponíveis na viatura blindada(VtrBld). 
d. O Gp de minagem atua basicamente na contramobilidade, permitindo, 
devido ao equipamento lançador de minas, o fechamento rápido de 
passagens em obstáculos artificiais construídos com minas, no contexto das 
operações defensivas ou o lançamento de obstáculo com minas para 
proteção face aos contra-ataques inimigos quando a tropa apoiada mantém 
um objetivo conquistado no curso de operações ofensivas. 
e. O Gp de desminagem, dotado de equipamento para a abertura de 
passagens em obstáculos artificiais construídos com minas, proporciona a 
abertura de passagens nestes tipos de obstáculos. (BRASIL, 2001, p. 5-7). 

 

Pode-se observar que o Pelotão de Engenharia de Apoio tem como missão 

básica o apoio com meios as demais Companhias e Pelotões do Batalhão de 

Engenharia de Combate. Esse pelotão tem uma característica especial de prover os 

meios necessários para o comprimento de missões por outros pelotões e até mesmo 

por ele. 

Também no trecho acima, verifica-se que o Grupo de Viatura Blindada de 

Combate de Engenharia (VBC/Eng) tem como capacidade a abertura de brechas em 

campos de minas, utilizando o MICLIC (foguete que conduz cargas explosivas, que 

possui a capacidade de detonar minas terrestres, anticarro e antipessoal, por uma 

extensão de 100m) e os implementos para a posterior comprovação, como o arado. 

O Pel Eng Apoio também possui o Grupo de desminagem (Gp Dsmin), 

responsável pela abertura de brechas e passagens em campos de minas. Conforme 

o Manual c 5-37 Minas e armadilhas, 2000, em sua página 6-6, o Gp Dsmin será 

constituído da seguinte forma:  

a. Cada grupo de engenharia (GE) comporá a base para cada um dos 
grupos de desminagem(GD). 
b. Basicamente um grupo de desminagem deve ter a seguinte constituição: 
(1) 01 (um) chefe do grupo de desminagem (é o Cmt do GE); 
(2) 03 (três) homens da equipe de segurança, proteção e controle; 
(3) 02 (dois )sondadores e/ou marcadores; 
(4) 04 (quatro) operadores de detector de minas; 
(5) 01 (um) rádio operador; 
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(6) 01 (um) padioleiro; 
(7) 02 (dois) demolidores; e 
(8) 01 (um) motorista. 
c. Se houver necessidade de se usar lança-chamas para queimar a grama e 
a vegetação rasteiras existente no local, deverá ser previsto um operador 
para o mesmo. (BRASIL, 2000, p. 6-6). 

 
  

 

2.1.1.4 Material Empregado 

 

 

Conforme o Manual c 5-37 Minas e armadilhas, 2000, em sua página 6-13, 

aborda o material que um grupo de desminagem deve ter e empregar em uma 

operação de abertura de campo de minas ou em áreas minadas me ações 

humanitárias: 

a. Material básico de um grupo de desminagem:  
(1) Carta, mapa ou croqui da região. (2) Painéis de sinalização. (3) 04 
(quatro) detectores de minas. (4) Baterias reserva. (5) 02 (dois) ganchos ou 
arpões com extensão de corda de 60m.(6) Material de 1º socorros. (7) 03 
(três) barracas para áreas de descanso e guarda de explosivos e espoletas 
(8)02(dois)rádios. (9)02(duas)pás de jardineiro. (10) 02 (dois) mastros. (11) 
02 (duas) bandeiras vermelhas. (12) 200 (duzentos) metros de fita ou 
cadarço amarelo. (13) 100 (cem) metros de fita ou cadarço branco. (14) 15 
(quinze) pregos de ferro de 15 cm. (15) 02 (dois) martelos. (16) 120 (cento e 
vinte) cones de sinalização. (17) 03 (três) fateixas. (18) 03 (três) cordas de 
50m (rolos). (19) 03 (três) detonadores de minas. (20) 24 (vinte e quatro) 
baterias de 1,5V. (21) 60 (sessenta) marcadores de minas. (22) 06 (seis) 
bastões de sondagem. (23) 03 (três) bolsas de  demolição com: (a) 01 (um) 
alicate; (b) 03 (três) navalhas especiais; (c) 01 (uma) trena; (d) 03 (três) 
caixas de fósforos; (e) 03 (três) caixas de espoletas; (f) 01 (uma) fita 
adesiva; (g) 01 (um) amperímetro; (h) 01 (um) explosor ; (i) 03 (três) 
carretéis com arame de tropeço; (j) 03 (três) machadinhas; e (l) 02 (duas)  
tesouras podadoras. (24) 20 (vinte) litros de desfolhante. (25) 01 (uma) 
moto-bomba para desfolhante. (26) OBSERVAÇÃO – em suas respectivas 
áreas verificar a existência de: 
(a) explosivos; e 
(b) espoletas. (BRASIL, 2000, 6-13) 
 
 

No trecho acima podemos verificar que o material empregado pelo grupo de 

desminagem do Pel Eng Apoio, é diversificado e tem diversas aplicações para a 

abertura de uma trilha em um campo de mina. Porém, não se refere aos 

equipamentos pesados, que constam no mesmo manual no capitulo D (Delta), como: 

sistema RAMBS 3, sistema POMINS II (Fig 1), sistema MICLIC (Fig 2), sistema 

GIANT VIPER. 
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Esses sistemas são foguetes que transportam linhas explosivas, geralmente 

C4, que ao detonarem acionam as minas AC e AP do Campo e deixam esse local 

em condições de ser utilizado para passagem. Além disso, existem implementos que 

podem ser acoplados a um Carro de Combate Blindado, como por exemplo a Viatura 

Blindada de Combate de Engenharia (VBC/Eng), possuem a capacidade, também, 

abertura de brechas. Os implementos citados são os seguintes: rolo limpador de 

minas e arado removedor de minas. 

Abaixo verifica-se algumas ilustrações e imagens dos sistemas e implementos, 

retirados do Manual C 5-37 Minas e armadilhas, 2000, em suas páginas D-4 a D-7: 

 

   

  Figura 1 – Sistema POMINS II. 
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Figura 2 – Sistema MICLIC. 

 

 

Figura 3 – Rolo limpador de minas.  
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Figura 4 – Arado removedor de minas 

 

Os sistemas e equipamentos/implementos tem como característica a 

capacidade de abertura de brechas e trilhas de uma forma mais dinâmica para a 

possível problema que pode ser observado. 

 

 

2.1.1.4 Limpeza de Vias 

 

 

Segundo o Manual Neutralização de Artefatos Explosivos no Exército Brasileiro 

em sua página 3-1 cita:  

As equipes EOD são encarregadas de uma operação de limpeza de vias 
fornecendo conhecimentos técnicos nas ações de neutralização de AE 
encontrados. Operadores EOD podem fazer parte de uma equipe 
responsável por limpeza de via ou podem ser acionados após a solicitação 
por meio do relatório “9 linhas”. (BRASIL, 2021, 3-1) 
 

No EOD (Explosive Ordnance Disposal/Dispositivos Explosivos Improvisados), 

pode-se verificar que as equipes EODs tem como capacidade a limpeza de vias e 

também de Campos de Minas, citado na página 3-3 do mesmo manual:  
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LIMPEZA DE ÁREA MINADA OU CAMPO DE MINAS 
3.2.2.1 As tarefas concernentes à atividade de limpeza de área ou de 
campos de minas são doutrinariamente da arma de Engenharia. O operador 
EOD é um especialista na abertura e no balizamento de brechas, assim 
como no apoio às ações de neutralização de artefatos explosivos, 
convencionais ou não, encontrados em alguma área. 
3.2.2.2 Caso seja realizada a abertura de trilha ou brecha em campos de 
mina, sob fogos do inimigo, as seguintes ações devem ser realizadas em 
sequência. 
3.2.2.2.1 Neutralização 
– Os sistemas de fogos coletivos diretos do inimigo devem ser neutralizados 
paraa aproximação do obstáculo. 
3.2.2.2.2 Obscurecimento da observação do inimigo 
– Com o emprego de fumígenos, a observação do inimigo deve ser 
obscurecida sobre o local de abertura da passagem. 
3.2.2.2.3 Supressão do fogo inimigo 
– As armas para apoio da manobra devem ser empregadas, assim como 
coordenações de apoio de fogo, sempre que possível. 
3.2.2.2.4 Redução/Abertura da passagem (trilha ou brecha) 
– Deve ser realizada a abertura da passagem, da maneira mais rápida 
possível. É desejável o emprego de meios mecânicos de abertura, com 
dispositivos explosivos lineares. Balizamento e liberação da 
passagem/assalto (trilha ou brecha) (BRASIL, 2021, 3-3). 

 
 Nessa mesma parte do capitulo o balizamento também é citado, sendo 

realizado durante o contato com o inimigo ou em uma situação um pouco mais 

administrativa. 

– Após o balizamento, o responsável pela abertura da passagem deve 
informar que a passagem está liberada. 
a) Os tipos de balizamento variam conforme a situação tática do apoio de 
engenharia. Geralmente, o primeiro escalão do ataque é apoiado com um 
balizamento tipo I; o segundo escalão com o balizamento tipo II; e a reserva, 
com o balizamento tipo III. É extremamente importante o treinamento da 
passagem da tropa a ser apoiada pelo balizamento, utilizando-se os 
mesmos meios que serão empregados na ação. 
b) O balizamento tipo I é realizado em contato com o inimigo. Com isso, 
caracteriza-se pela imposição do tempo sobre a segurança. É composto por 
uma sinalização de afunilamento em forma de cone na entrada, com 
balizamento na lateral esquerda durante a transposição do campo de minas 
(fitas zebradas, barbantes ou outros meios disponíveis), e com duas 
marcas, uma de cada lado da saída da passagem. Essa marcação na saída 
indica que a tropa pode voltar 
a desdobrar-se no terreno. O balizamento tipo II é realizado sem a presença 
do inimigo. Caracteriza-se por ser um balizamento mais completo executado 
em continuação ao tipo I. É feita a detecção da passagem já utilizada, com 
a finalidade de eliminar qualquer mina ou 
armadilha que ainda não tenha sido detonada na primeira ação. O 
balizamento é feito também na lateral direita e no cone de saída.  
c) O balizamento tipo II é realizado sem a presença do inimigo. Caracteriza-
se por ser um balizamento mais completo executado em continuação ao 
tipo: 
 I.É feita a detecção da passagem já utilizada, com a finalidade de eliminar 
qualquer mina ou armadilha que ainda não tenha sido detonada na primeira 
ação. O balizamento é feito também na lateral direita e no cone de saída. 
 d) O balizamento tipo III é o último estágio de um balizamento de 
passagem decampo de minas, realizado somente quando há a necessidade 
de ampliar a largura da passagem a fim de possibilitar um aumento no fluxo 
de pessoal ou veículos, em ambos os sentidos. Podem ser empregados 
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detectores de metais ou meios mecanizados, e a ampliação pode ser para 
qualquer um dos lados da passagem, 
conforme as condições do terreno. (BRASIL, 2021, 3-4/5). 

 
Ainda a mesma fonte de consulta aborda como essa limpeza de vias deve ser 

executada, e o seu faseamento, que é dividido em detecção, investigação, 

neutralização e coleta do material forense: 

3.2.1.3 A atividade de Limpeza de Vias é constituída pelas seguintes 
tarefas: 
a) detecção; 
b) Investigação; e 
c) neutralização. 
3.2.1.3.1 Detecção 
- É a ação de localizar uma possível ameaça por meio de detectores de 
metal veiculares ou portáteis; detectores de anomalia no solo; animais 
adestrados para o faro de explosivos; ou observação direta de objetos 
estranhos, fios, buracos ou saliências e outros sinais. 
3.2.1.3.2 Investigação 
- É a confirmação ou descarte da ameaça explosiva. Pode ser realizada por 
um operador EOD com meios remotos ou manuais, tais como robôs EOD 
com seus implementos; viaturas especializadas; sensores de explosivos; kit 
movimento, entre outros. A remoção do artefato do local onde foi 
encontrado deve ser feita por robôs ou por cordas e roldanas, tomando 
cuidado para não deslocar o artefato 
na direção do comboio.  
3.2.1.3.3 Neutralização 
- É a ação realizada sobre a ameaça para colocá-la em segurança. Pode 
acontecer com o emprego de explosivos ou com ação no sistema de 
iniciação do artefato. É importante ter atenção aos efeitos colaterais de uma 
possível detonação do artefato. Artefatos nos quais se espera encontrar 
grande quantidade de explosivos, como minas anticarro, podem bloquear a 
passagem em uma estrada caso 
venham a detonar, sendo desejável a sua remoção para uma parte fora da 
estrada para sua neutralização. 
3.2.1.3.4 Coleta de material forense 
- Após a neutralização da ameaça deve ser realizada a coleta dos materiais 
ou amostras de terra do local da detonação para a investigação e busca dos 
materiais que foram utilizados para a sua construção. Essa atividade busca 
pela rede de que fornece os materiais, assim como os locais de fabricação 
dos artefatos. (BRASIL, 2021, 3-2). 

 

 

 

2.1.1.5  Limpeza de Áreas Minadas em operações de paz (operações de pacificação 

ou operações de apoio a órgãos). 

 

 

 O Manual C 5-37 Minas e armadilhas, 2000, em sua página 6-1 cita que a 

expertise contida no documento advém de “experiências adquiridas nas 
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missões de Força de Paz em que nossos militares estiveram presentes, como 

Observadores Militares ou executantes e instrutores de desminagens realizadas no 

SURINAME, ANGOLA, HONDURAS, EL SALVADOR e NICARÁGUA” 

Para Lemos 2016 (LEMOS, 2016. p 17) “Restos explosivos de guerra (ERW) 

representam um risco e influenciam, de forma determinante, comunidades por todo o 

mundo.” Esses restos explosivos de guerra nada mais são que objetos explosivos 

deixados no terreno ao longo de anos e que causam a população local um temor por 

frequentar determinadas áreas, além de, por muitas vezes, ocorrerem acidentes até 

fatais. Vale-se citar que esses ERW podem ter sidos simplesmente deixamos no 

terreno ou não deflagrados, e como no caso de Minas e EOD colocados 

propositalmente por ocasião de um conflito no pais ou região. 

Essa limpeza de área somente ocorrerá nos campos de minas e locais de ERW 

que não estejam sob fogos inimigos e que a tropa aliada possa trabalhar sem correr 

riscos desnecessários (Brasil, 2001, 6-1).  

Para essa limpeza ocorrer sem maiores preocupações e problemas os 

seguintes princípios devem ser seguidos: 

a. Limpeza - É a remoção total das minas de uma determinada área. 
b. As equipes que fazem a limpeza normalmente não estão sob fogo 
inimigo e a rapidez é secundária em relação à segurança do pessoal. 
c. As equipes só trabalham à luz do dia e sob condições favoráveis, 
inclusive com teto favorável ao vôo de helicópteros, necessários no caso de 
evacuação de eventuais feridos. 
d. As equipes devem dispor de frequentes períodos de descanso. 
e. Todo esforço será feito para retirar todas as minas e qualquer método 
pode ser empregado. 
f. Os dispositivos explosivos e mecânicos são usados sempre que 
praticáveis. 
g. Se houve impactos de tiros de artilharia sobre o campo, as minas nas 
proximidades dos pontos de queda podem ter sido sensibilizadas e logo 
devem ser destruídas no local. 
h. Todo militar que participa de uma missão de Força de Paz deverá 
estarem condições de seguir as recomendações previstas no capítulo 5 
(Abertura de passagens e limpeza de minas), bem como, utilizar os 
equipamentos de desminagem existentes no local da operação. 
i. Uma equipe de desminagem é dimensionada de acordo com os 
seguintes aspectos: 
(1) tipo de Missão; 
(2) amplitude; 
(3) tipo de obstáculos apresentados; 
(4) adestramento dos homens que a compõe; e 
(5) terreno. (Brasil, 2001, 6-2). 
 

Observa-se ao final da citação que alguns aspectos devem ser seguidos, 

como: tipo de missão a ser realizada, amplitude do local, os tipos de obstáculos 
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apresentado, o terreno e o adestramento dos homens que compõe a missão de 

desminagem humanitária, em operações de paz. Esse adestramento deve ser 

realizado periodicamente, para manter o nível de atenção da tropa executante e 

relembrar conceitos e procedimento essenciais para o manuseio com minas e 

explosivos. 

 O manual cita ainda que para a preparação para a limpeza da área afetada 

por minas, EODs e/ou ERW devem ser realizados os seguintes procedimentos: 

a. Verificar no Comando Geral da Força de Paz e nos Comandos 
Regionais se existem registros dos campos lançados na área a ser limpa. 
b. Estudar as fotografias aéreas da área, se houver. 
c. Verificar os relatórios dos prisioneiros de guerra (PG). 
d. Estudar os relatórios das unidades que ocuparam anteriormente a área 
ou suas vizinhanças. 
e. Antes de trafegar numa área, procurar conhecer o local, confirmando a 
presença de minas com os seguintes órgãos ou pessoas, se estiverem 
atuando na área: 
(1) militares das forças locais; 
(2) policiais da área; 
(3) representantes da Organização das Nações Unidas (ONU); 
(4) representantes da Organização dos Estados Americanos (OEA); 
(5) outros órgãos oficiais ligados à área minada; 
(6) representantes das organizações não governamentais (ONGs); e 
(7) líderes ou administradores de vilas. 
f. Usar guias locais que tenham conhecimento detalhado das rotas e 
caminhos livres de minas e que conheçam as áreas perigosas. 
g. As minas não são lançadas isoladas, mas sempre em grupos. Portanto 
onde existir uma mina existirão muitas outras. 
h. Buscar informes junto à população civil. 
i. Realizar um reconhecimento terrestre. 
j. Estabelecer os limites reais da área, se o campo não estiver cercado com 
arame. (Brasil, 2001, 6-4). 
 

Essa desminagem será realizada por um Grupo de Desminagem (GD) que 

terá os componentes advindos de um Grupo de Engenharia (GE) (Brasil, 2001, 6-6). 

Basicamente um grupo de desminagem deve ter a seguinte constituição: 
(1) 01 (um) chefe do grupo de desminagem (é o Cmt do GE); 
(2) 03 (três) homens da equipe de segurança, proteção e controle; 
(3) 02 (dois) sondadores e/ou marcadores; 
(4) 04 (quatro) operadores de detector de minas; 
(5) 01 (um) rádio operador; 
(6) 01 (um) padioleiro; 
(7) 02 (dois) demolidores; e 
(8) 01 (um) motorista. 
Se houver necessidade de se usar lança-chamas para queimar a grama e a 
vegetação rasteiras existente no local, deverá ser previsto um operador para 
o mesmo. (Brasil, 2001, 6-6). 
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2.2 MARINHA DO BRASIL 

 

 

Para um estudo um pouco mais aprofundado sobre a tese do trabalho verificou-

se que a Força Naval, também possui em sua doutrina conhecimentos sobre o 

assunto. 

A Marinha do Brasil mostra em sua doutrina um emprego de desminagem e 

abertura de brechas em geral. Verificando o Manual CGCFN-321: Manual de 

Engenharia de Combate de Fuzileiros Navais 

 

 

2.2.1. Doutrina naval de desminagem 

 

 

Conforme cita o Manual CGCFN321, no capítulo abertura de passagens, 

página 10-1: 

A abertura de passagens é o ato de se criar espaços livres através de 
obstáculos artificiais e naturais ou de sistema de barreiras. 
Os tipos de obstáculos artificiais variam com a imaginação e tempo 
disponíveis pelo inimigo, entretanto, os mais comuns são: 
 
     - campos de minas; 
     - obstáculos de troncos (abatises, muros, estacas, etc); 
     - fossos anticarro e crateras; e 
     - obstáculos de arame. (CGCFN321, 2008, p.10-1) 

 

E no subcapitulo, tipos de abertura de passagem, pagina 10-2: 

Dois tipos podem ser utilizados: abertura imediata e abertura preparada. 
A abertura imediata é utilizada quando for imprescindível manter a impulsão 
do ataque, sendo, normalmente, conduzida sob os fogos inimigos. 
Dependendo dos obstáculos, poderão ser utilizados meios mecânicos ou 
explosivos, inclusive fogos de artilharia, aéreo ou naval. A engenharia de 
apoio cerrado deverá ser empregada nos 
trabalhos que requeiram técnica e equipamentos especializados e no teste 
das passagens abertas. Entretanto, fatores de tempo e distância ou mesmo 
a indisponibilidade de engenharia podem obrigar a que os elementos de 
combate realizem a abertura dependendo, para tal, de adestramento 
específico. Isto pode ocorrer nos momentos iniciais do assalto anfíbio a uma 
praia fortemente defendida, quando a maior densidade dos obstáculos faça 
a remoção superior às possibilidades da engenharia. 
 
A abertura preparada é utilizada quando a velocidade de progressão não for 
a principal preocupação, exigindo um planejamento detalhado dos escalões 
envolvidos. Normalmente é realizada pela engenharia com o apoio dos 
elementos de combate. São utilizados meios rápidos como no método 
anterior; particularmente no caso de campos de minas, poderão ser 
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empregadas a localização manual e a remoção com explosivos. Nos 
obstáculos de maior vulto como extensos campos de minas e barreiras, 
pode ser necessário estabelecer uma cabeça-de-ponte em seu limite 
posterior de modo a assegurar proteção para o prosseguimento dos 
trabalhos de abertura de passagens e /ou ações posteriores. (CGCFN321, 
2008, p.10-2) 

 
 Ao analisar esses dois breves trechos do manual naval, verifica-se que na 

abertura de brechas e nos tipos de abertura de passagem a desminagem é apenas 

mais uma parte do todo, sendo ele promover a mobilidade da tropa, podendo 

também ultrapassar obstáculos de arame, fossos anticarro e crateras e obstáculos 

de madeira. 

 Porém o manual não aborda o desbordamento e a abordagem de explosivos 

do tipo improvisado. 

 Acima o trecho também cita que a que tropa poderá estar operando sob fogos 

realizando aberturas imediatas, para a tropa passar imediatamente sobre 

determinado ponto. Ele explica que em casos que a tropa não esteja com a tanta 

urgência e a velocidade de progressão emergencial será realizada uma abertura 

preparada, podendo ser no caso de um campos de minas como a localização 

manual ou a remoção através de explosivos. 

 
 
 
2.2.1.1 Abertura de Passagens 

 

 

 O Manual CGCFN321, cita em sua página 10-7 o método para a localização 

de minas e os prováveis locais de minas inimigas: 

a) Métodos para a localização de minas 
Os seguintes métodos podem ser utilizados para a localização de minas e, 
dependendo da situação, de armadilhas: 
- visual, observando-se solo revolvido, mudança na cor da vegetação, 
escombros, restos de embalagens de minas, trechos não removidos 
demarcação de campos de minas. Observar, ainda, os locais mencionados 
na alínea anterior. O emprego de óculos escuros prejudica a percepção de 
arames de tropeço. 
- sondagem, que é o melhor método para a localização de minas não 
metálicas. Entretanto, é um trabalho lento e monótono que pode induzir as 
tropas a descuidarem-se, advindo consequências desastrosas. 
- detectores elétricos, que constituem-se em método rápido para a 
localização de minas metálicas e não metálicas. Contudo, como apresentam 
algumas limitações, devem ser suplementados pela sondagem e pela 
inspeção  visual. 
 
1) Prováveis locais de minas inimigas 
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Todo FUZILEIRO NAVAL deve ser adestrado e motivado para estar 
constantemente alerta para identificar sinais que indiquem a existência de 
minas ou armadilhas. Basicamente os seguintes locais devem merecer a 
atenção, seja do pessoal designado para o reconhecimento específico, seja 
pelo combatente em geral: 
- sulcos, panelas e remendos nas estradas e pistas; 
- acostamentos de estradas, principalmente se de terra ou material de 
menor resistência que a pavimentação; 
- em torno das crateras ou de pontes destruídas, principalmente nos locais 
aceitáveis para o desvio do trânsito; 
- crateras, bueiros, escombros e outros locais que possam ser utilizados 
para abrigo da tropa; 
- cadáveres, viaturas abandonadas, troncos ou galhos de árvore deixados 
nas vias de transporte; 
- áreas de estacionamento e de manobra de viaturas; 
- trilhas, passagens estreitas, escadas, corredores; 
- edificações que possam ser utilizadas para postos de comando ou 
instalações logísticas; e 
- suprimentos abandonados ou materiais que possam ser levados como 
lembranças. Um edifício da existência de minas em armadilhas é quando a 
população o evita certas áreas ou edificações – deve-se questionar à 
respeito e inspecionar cuidadosamente (CGCFN321, 2008, p.10-2). 
 

 
 O trecho aborda os tipos de detecção de minas, que são: visual, sondagem 

que geralmente é manual e com detectores eletrônicos. Acima também cita os 

prováveis locais de minas inimigas, abordando que todo fuzileiro naval tem que 

buscar o adestramento em sua qualificação individual para a identificação de minas 

ou armadilhas. Na citação, pode-se também verificar os possíveis locais que o 

manual identifica como prováveis locais de minas inimigas. 

 O Manual aborda também a os métodos para a abertura de passagens, em 

sua página 10-8: 

Existem três métodos regulamentares para a abertura de passagens: com 
explosivos, com meios mecânicos e manualmente. Dependendo das 
circunstâncias, poderão ser empregados meios improvisados. 
Uma vez localizada uma mina ou identificado um campo de minas, os 
explosivos constituem-se no método mais seguro e mais prático para abrir 
passagens. Uma carga explosiva colocada nas proximidades (cerca de15 
cm) da mina, além de detoná-la, poderá explodir outras, por influência, 
dando início a uma trilha. Torpedos “bangalore” poderão ser empurrados 
manualmente através dos campos de minas, abrindo trilhas. Tais processos 
entretanto, poderão expor o elemento encarregado da abertura aos fogos 
inimigos. Serão usadas, então, cargas lineares, empurradas por viaturas ou 
projetadas por foguetes, capazes de abrir passagens com maiores 
dimensões e menores riscos.  
Meios mecânicos adaptados a carros de combate ou viaturas blindadas 
podem ser utilizados para remover ou detonar minas (anexo N, artigo 1). 
Devem ser consideradas as dimensões e relativa lentidão de tais meios, que 
podem se constituírem alvos compensadores.  
A inexistência de explosivo, de dispositivos especiais ou de pessoal 
especializado pode dar lugar ao emprego de meios improvisados tais como 
empurrar viaturas inutilizadas, empregar tratores, animais, etc, através do 
campo de minas (CGCFN321, 2008, p.10-8). 
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 O fragmento acima aborda os métodos para aberturas de passagens, que 

são: com explosivos, meios mecânicos e manualmente. Aborda sumariamente como 

são feitos cada uns dos métodos e o seu procedimento. 

 O manual também aborda o esforço de uma abertura de brecha e um 

exemplo de apoio cerrado de um Grupo de Desembarque de Batalhão (GDB), nas 

páginas 5-5 a 5-6: 

 

a) O esforço de abertura de brechas: 
A abertura de brechas nos obstáculos de praia lançados pelo inimigo, 
durante a fase do assalto, obedece aos critérios abaixo. 
Normalmente, a infantaria a pé abre suas próprias trilhas. Entretanto, para a 
passagem de viaturas SR/SL há necessidade do apoio de engenharia para 
a abertura de brechas. Neste caso, é constituído, para cada praia colorida, 
um Grupo de Abertura de Brechas (GpAbBre), organização por tarefas 
composta de tropa de 
engenharia, elementos de infantaria e carros de combate necessários à sua 
proteção durante os trabalhos. A organização do GpAbBre é apresentada 
no artigo 1005. 
Quando os GDB desembarcam em praias coloridas e numeradas, cabe a 
engenharia nuclear o GpAbBre, que terá suas Equipes de Abertura de 
Brechas (EqAbBre) integradas por elementos dos PelPion (Ref) à 
disposição desses GDB. Quando um GDB desembarca em uma praia 
colorida, o GpAbBre será nucleado pelo PelPion (Ref) à sua disposição ou 
pelo Dst Ap Eng, no caso de uma U Anf. Cada EqApBre, composta por no 
mínimo 1 (um) Gp Pion apoiado por infantaria e CC, abre uma brecha 
simples. A localização e o número de brechas será 
calculado de acordo com o item b, artigo 1005 e anexo M. 
b) Exemplo de apoio cerrado a um GDB: 
As EqApBre desembarcam com os elementos de assalto do GDB, abrem 
suas brechas nos obstáculos encontrados na praia e prosseguem apoiando 
sua progressão para o interior. Ao desembarcar, a equipe de apoio reforça 
as EqAbBre, caso necessário, e amplia e baliza as brechas abertas por 
estas, apoiando a passagem do 
restante do GDB.  
Os demais elementos do PelPion (Ref) à disposição do GDB, que não 
integram as EqAbBre, desembarcam a seguir e, logo que a situação 
permitir, seu comandante centraliza seu controle de modo a aumentar sua 
capacidade de apoio. Normalmente o PelPion (Ref) executa somente 
trabalhos sumários, informando ao escalão superior de engenharia as 
necessidade de apoio que excedam sua capacidade. 
Caberá a este manter os eixos logísticos do GDB e atender as tarefas que 
exijam equipamentos de maior vulto. Tão cedo quando possível, o controle 
do PelPion (Ref) será centralizado pelo escalão superior de engenharia 
(CGCFN321, 2008, p.5-5 e 5-6). 
 

 

 O trecho aborda como é feito uma abertura de brecha em obstáculos 

lançados na praia pelo inimigo, em um assalto. E aborda pela primeira vez o Grupo 

de Abertura de Brechas (GpAbBre)  
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2.2.1.2 Organograma de um Grupo de Aberturas de Brechas (GpAnBre) 

 

 

 Conforme o Manual CGCFN321 na sua página 10-6, mostra o Organograma 

de um Grupo de Aberturas de Brechas (GpAnBre): 

 

 

ORGANOGRAMA 4 – Estrutura Organizacional do Grupo de Aberturas de 
Brechas (GpAnBre) 

Fonte: BRASIL, 2008, p 10-6. 
 

 O grupo é organizado da seguinte forma, conforme o Manual CGCFN321: 

 - Equipe de comando com apoio de elementos de comunicações e de apoio 

de serviços ao combate; 

 - Equipe de apoio; e 

 - Equipes de aberturas de brecha, conforme a necessidade. 

 Esse grupo é o responsável pela abertura de brechas no âmbito da marinha 

brasileira e a quantidade de grupos será definido por quantas praias ou terrenos 

serão abordados por ele. 

 

 

2.3 DOUTRINA DE DESMINAGEM DO EXÉRCITO DOS ESTADOS UNIDOS 

 

 

A doutrina norte americana, talvez por ser diversas vezes aplicadas no 

combate, mostra-se como uma das mais avançadas do Mundo. Com um alto 
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investimento em material e pessoal, além do preparo e do emprego das unidades 

EOD. 

Apesar do EOD não fazer parte do escopo desse tralho a tropa americana tem 

como capacidade a limpeza de vias e dentro desse emprego os campos de minas 

também são abordados. 

Dentro dos chamados Grupos EOD, similar a uma Brigada, possuem a 

capacidade de mobiliar de 2 a 6 batalhões EOD, EUA (2013, p. 1-2, tradução 

nossa). Esses Batalhões EOD tem como capacidade a mobilização de 3 a 7 

companhias EOD. EUA (2013, p. 1-4, tradução nossa) 

 

 

2.3.1 Organização da Companhia EOD 

 

 

A Companhia EOD tem a capacidade de fornecer de 1 a 5 pelotões EOD além 

de lidar com a parte administrativa e de emprego dos pelotões. EUA (2013, p. 1-5, 

tradução nossa) 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
Seç Op: Seção de Operações 
Seç C: Seção de Comando 

EOD: frações EOD 

ORGANOGRAMA 5 – Estrutura Organizacional da Companhia EOD Norte 
americana. 
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Fonte: LIMA FILHO, 2017, p 139. 

 

 

2.3.2 Organização de um Pelotão EOD 

 

 

O pelotão EOD é empregado no nível de batalhão e fornece comando, 

supervisão e orientação técnica para 3 a 4 equipes de EOD. O pelotão também 

fornece a capacidade de eliminar e reduzir explosivos, produtos químicos, biológicos 

e nucleares EUA (EUA, 2013, p. 1-6, tradução nossa) 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
                 Estruturas Orgânicas 

- - - - - - - - - - - Estruturas adicionadas de acordo com o estudo da missão, inimigo, 

terreno e condições meteorológicas, tropas e apoio necessário, 
tempo e considerações civis. 

Seç C: Seção de Comando, EOD: frações EOD 

ORGANOGRAMA 6 – Estrutura Organizacional de um Pelotão EOD Norte 
americana. 

Fonte: LIMA FILHO, 2017, p 140. 
 

 

2.3.3 O emprego das frações EOD em operações 
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Nas Forças Armadas Norte Americanas, as tropas especialistas em EOD, a 

partir do nível pelotão, tem um emprego no amplo espectro do combate , atuando 

em missões de paz e desminagem humanitária, operações ofensivas e defensivas, 

em crises institucionais dentro do próprio pais e em apoio ao governo, como cita 

EUA (EUA 2013, p. 5, tradução nossa). 

 LIMA FILHO (LIMA FILHO, 2017, p 166), analisando o emprego dessa tropa e 

suas funções no combate cita o seguinte: 

O apoio prestado por seus elementos aos comandantes operacionais e 
diversos escalões, em todo o amplo espectro dos conflitos, é fundamental. 
Nesse contexto, conforme EUA (2013, p. 1-10 à 1-13, tradução nossa135), 
executa tarefas de identificação, para manter artefatos explosivos em 
segurança, coleta e exploração de altos explosivos, análise tática das TTP 
inimigas quanto aos DEI, realiza treinamentos e instruções em prol das 
forças conjuntas, multinacionais e nações anfitriãs das operações referentes 
ao combate ao DEI. Internamente, fornece resposta imediata às solicitações 
das autoridades civis, participando de forças de proteção de instalações e 
no auxílio ao ciclo de vida de destruição.  
Dentro das operações, os procedimentos para manter seguro um artefato 
explosivo, improvisado ou não, utilizando mecanismos de diversas origens, 
desde explosivos convencionais a artefatos com o uso de materiais de 
destruição em massa e QBRN, devem ser feitos somente por pessoal 
treinado, certificado e habilitado em EOD.  
Em complemento, a presente Doutrina, segundo EUA (2013, p. 1-9, 
tradução nossa136), ainda aborda que os combatentes EOD são 
especialistas em minas terrestres, sendo aptos a realizar desminagem. 
Dessa forma, há uma ligação entre os conhecimentos de desminagem e de 
Dispositivo Explosivo Improvisado. Isso nos remete à formação do 
desminador na EsIE e conclui-se que seu currículo já é parte dos 
conhecimentos necessários ao especialista em EOD.  
Outra atividade importante realizada por esses especialistas em combate é 
o levantamento de informações técnicas e táticas do inimigo, a partir do 
estudo de um artefato explosivo encontrado. 
Os elementos EOD estão presentes no âmbito interno do país por meio do 
apoio a eventos nacionais e no combate ao narcotráfico. Além disso, 
provém a segurança de instalações, inclusive militares, através de 
aconselhamentos na sua especialização às Forças de Segurança. 
A detonação e queima controlada caracterizam a destruição final de um 
artefato explosivo e são realizadas pelas equipes EOD durante todas as 
fases do amplo espectro dos conflitos (LIMA FILHO, 2017, p. 166). 

 

 No trecho acima LIMA FILHO (LIMA FILHO, 2017, p 166) cita que além da 

parte de EOD os especialistas dessas tropas também tem a capacidade e o 

conhecimento para atuarem na área de desminagem, e que esse conhecimento 

pode ser empregado em ambas as frentes. Além disso aborda também que 

atualmente no Exército Brasileiro existe uma formação de desminador na EsIE, que 

nos dias atuais está migrando para o Centro de Instrução de Engenharia, no 2º 

Batalhão Ferroviário, sediado em Araguari-MG. 
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Além disso cita também alguns outros empregos que essa tropa possui, como: 

capacidade de identificação e balizamento de artefatos explosivos, capacidade 

QBRN, levantamento de informações técnicas e táticas da capacidade do inimigo, 

além do apoio a órgãos federais no combate do narcotráfico e em eventos nacionais. 

Essa tropa também é responsável pela destruição final desse tipo de artefato.  

 

 

2.3.4 Companhia de Limpeza de Vias 

 

  

 A Companhia de Limpeza de Vias, do Exército Norte Americano, Route 

Clearance Company, em inglês, tem como missão detectar e neutralizar perigos 

explosivos ao longo das rotas e dentro de áreas designadas como parte de um 

pacote de força personalizado ou organizado por tarefas para times de combates 

das brigadas (BCT), EUA (2011, p. B-8, tradução nossa). 

 Pode-se observar o organograma dessa companhia na figura ilustrada abaixo: 

 

 

ORGANOGRAMA 7 – Estrutura Organizacional da Companhia de Limpeza de 
Vias de uma brigada do Exército Norte Americano 

Fonte: LIMA FILHO, 2017, p 170. 
  

 Como pode-se observar conforme o organograma a sua organização tem 

uma seção de comando, um grupo de manutenção, três pelotões de limpeza de vias 

e um pelotão de limpeza de áreas. 

 LIMA FILHO cita também que “Os componentes básicos do pacote de 
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limpeza de via estadunidense dentro de cada pelotão de limpeza de cias ou áreas, 

são elementos de reconhecimento e detecção (EOD), manipulação, comando e 

controle, segurança e manutenção” (LIMA FILHO, p 141, 2017). Esses componentes 

que ficam claros no organograma demonstrado abaixo. 

  

 

 

 

ORGANOGRAMA  8 – Estrutura Organizacional de um Pel Lpz Vias / Área 
Fonte: LIMA FILHO, 2017, p 171. 
 

 Verifica-se no organograma acima, que todos os elementos possuem 

denominação EOD, mas que possuem como capacidade do pelotão como um todo a 

desminagem/limpeza de vias. Também, pode-se verificar que o Exército Norte 

Americano possuem em suas capacidades de detecção de artefatos explosivos com 

cães, tarefa que se mostra peculiar e também exercida em outros exércitos pelo 

mundo. 
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2.4 DOUTRINA DE DESMINAGEM DA ESPANHA 

 

 

Segundo Rangel Junior, a doutrina espanhola, atualmente se desenvolve no 

Centro Internacional de Desminagem (Centro Internacional de Desminado) (Rangel 

Júnior, p. 58, 2013) 

Essa doutrina começou a ser desenvolvida quando em 2003 o exército 

espanhol verificou a dificuldade do exército norte americano no combate a artefatos 

explosivos, criando em 2006 diversos cursos para oficiais e praças no combate a 

essa nova ameaça (Rangel Júnior p. 58, 2013). 

Segundo a matéria, a força armada espanhola, focou esforços para mobiliar a 

arma de Engenharia com material robótico, remotamente controlados, para a 

remoção de minas e outro dispositivos explosivos (RANGEL JÚNIOR, p. 58, 2013). 

O autor da matéria ainda cita que:  

No caso da Arma de Engenharia, foi considerado prioritário adentrar tanto 
no estudo quanto no desenvolvimento da tendência limpeza 
de vias utilizando meios robóticos, compreendendo as atividades de 
detecção, identificação, sinalização, informação e neutralização de 
artefatos explosivos e outros obstáculos, ao longo de um itinerário 
determinado, com a finalidade de garantir a liberdade de movimento durante 
um período determinado apesar da ação do inimigo. Essa capacidade deve 
ser realizada por unidades especificamente equipadas.  
Levantou-se, ainda, que as Táticas, Técnicas e Procedimentos (TTP) 
deveriam ser adaptadas ao tipo de operação, característica da via, possíveis 
ameaças e ao estudo das lições identificadas nas operações anteriores. É 
essencial que todas as contingências (reação contra uma emboscada, 
fustigamento, evacuação, recuperação de veículos avariados, etc.) estejam 
previstas e ensaiadas pela Unidade que realiza a limpeza.  
Finalmente, o reconhecimento e a limpeza de vias realizadas pela 
Engenharia requerem, no mínimo, dispor de capacidade de reconhecimento 
e desativação, meios específicos e o apoio de pessoal que complemente as 
capacidades próprias das Unidades de Engenharia. Dentre este pessoal de 
apoio, podemos incluir elementos de proteção, equipes de reconhecimento 
e desativação, equipes de inteligência e apoios para a evacuação e 
recuperação. As capacidades de desativação de explosivos, improvisados 
ou não, são essenciais para garantir os procedimentos seguros de 
neutralização das ameaças explosivas que possam ser encontrada em uma 
via, ponto crítico ou instalação (RANGEL JÚNIOR, 2013, p. 59). 

 

 

 

2.4.1 Organização da tropa do Exército da Espanha 
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Segundo Rangel Júnior, p 60, 2013, a estrutura organizacional da tropa com 

capacidade de desminagem desse exército pode ser estruturada da seguinte 

maneira: 

  
 

ORGANOGRAMA 9 : Organização sugerida para um Batalhão de Engenharia em                                                 
                                2025. 
Fonte: LIMA FILHO, 2017, p 214. 
 

Conforme podemos observar no organograma a capacidade de limpeza de vias 

estaria atrelada a um Batalhão de Engenharia de Combate Blindado. Essa unidade 

teria a capacidade de desminagem realizada por uma seção de máquinas blindadas 

e duas seções de limpeza de vias.  
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3. ANÁLISE E RESULTADOS 

 

 

A ameaça da utilização de artefatos explosivos como minas não foi deixada de 

lado pelas forças oponentes e como foi citado no trabalho, pode-se verificar que a 

capacidade de proteção e combate a tais elementos não foi esquecida pelas forças 

armadas mencionadas. 

Essa pesquisa tem como objetivo final fazer uma proposta de organograma e 

de doutrina para uma Companhia de Engenharia de Desminagem. Verificando que o 

conflito moderno faz as Forças Armadas se adaptarem de uma forma rápida e eficaz 

para a necessidade de novos equipamentos e implementos para o combate de 

artefatos explosivos e minas terrestre e aquáticas.  

Dessa forma o Exército Brasileiro deve também se adaptar e evoluir na parte 

de material como na parte de recursos humanos, além de cursos para a mobilização 

da Companhia e aperfeiçoamento do pessoal. 

Como pode-se observar durante o trabalho foi realizado uma revisão 

bibliográfica do Exército Brasileiro, com 7 manuais vigentes da doutrina, da Marinha 

do Brasil, com um manual, do Exército Norte americano, com 3 manuais e do 

Exército Espanhol com um artigo. 

Analisando a Doutrina vigente da Força Terrestre brasileira, pode-se observar 

que a força não possui, atualmente a capacidade de empregar uma Companhia para 

a desminagem de artefatos. Porém, o manual C 5-7 em sua página 7-2 cita que a 

Cia E Cmb possui a capacidade de contramobilidade, e em suas possibilidades, em 

sua letra h, “construir, lançar e remover obstáculos, inclusive subaquáticos”, na sua 

letra p, “ realizar a abertura e fechamento de passagens em obstáculos inclusive 

campos de minas’, na letra q, “desativar armadilhas e cargas explosivas preparadas 

pelo inimigo” e também em sua letra r, “ prestar assistência técnica às tropas 

apoiadas, referente a obstáculos; destruições e demolições; minas e armadilhas;...” 

(BRASIL, 2001, p 7-2). 
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Ainda no mesmo manual, descendo um escalão, observa-se o Pel Eng Cmb, 

que assim como a Cia, também possui a capacidade de mobilidade da tropa, mas 

como observado no parágrafo acima, esse pelotão também não possui somente a 

especificidade da mobilidade para a tropa. Dessa forma, provavelmente não 

conseguiria suprir em um apoio direto uma FT OM, levando-se em consideração a 

sua mobilidade em relação a combate de artefatos explosivos e minas. 

Logo essa capacidade na doutrina já é consistente, porém o emprego acaba 

sendo defasado devido a Cia Eng Cmb não realizar apenas a capacidade de prover 

a mobilidade da tropa para o MCP (mobilidade, contramobilidade e proteção), dessa 

forma não podendo somente “focar esforços” para a finalidade de desminagem em 

uma situação de combate. 

Como citado no trabalho o Manual C 5-37 Minas e armadilhas, 2000, em sua 

página 6-13 cita um Grupo de Desminagem que possui e capacidade de abertura de 

pequenas brechas em Campos de Minas. Porém, essa capacidade poderia ser 

aumentada e agilizada caso a equipagem citada no mesmo manual como sistema 

RAMBS 3, sistema POMINS II (Fig 1), sistema MICLIC (Fig 2), sistema GIANT 

VIPER, e implementos como arado e rolo que podem ser acoplados a um Carro de 

Combate Blindado, como por exemplo a Viatura Blindada de Combate de 

Engenharia (VBC/Eng). Material observado nas páginas D-4 a D-7 do manual c 5-37.  

A Doutrina Naval Brasileira possui apenas o manual CGCFN-312, manual de 

Engenharia de Combate de Fuzileiros Navais 2008, que possui um foco maior em 

sua doutrina de procedimentos e métodos de abertura. Verificando-se, o manual 

apenas cita em organograma, os Grupos de Aberturas de Brechas, que conforme a 

necessidade de números, ira mobiliar a quantidade de Equipes de Aberturas para a 

quantidade de praias ou terrenos que seja necessário essa capacidade de 

mobilidade para a tropa que apoia. 

A Doutrina Norte Americana mostra-se muito avançada, em termos de meios e 

de emprego, incluindo já a mesclagem, em apenas uma Companhia, a capacidade 

de combate contra artefatos improvisados, artefatos explosivos e minas.  

Pode-se verificar que o Exército Norte Americano em seu pelotão EOD possui 

em suas capacidades de detecção de artefatos explosivos, um grupo mobiliados 

com cães, tarefa que se mostra peculiar e também exercida em outros exércitos pelo 
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mundo. Grupo que poderia ser empregado em um futuro nos pelotões de 

desminagem da Cia Eng Dsmin. 

Os organogramas da Cia e pelotões do Exército NA demonstram a sua 

capacidade de emprego e todo o seu arranjo de opções. Além, de verificar em seus 

equipamento e sua doutrina a evolução da do que talvez seja o que se tem de mais 

moderno na desminagem mundial e norte americana. Porém, se assemelham muito 

com o que já existe nos manuais da Força Terrestre em relação a organograma, 

sendo necessário talvez a mudança de algumas denominações e capacidade de 

emprego. 

Já a Doutrina espanhola mostra-se em constate desenvolvimento porém ainda 

não está pronta, devendo começar a ser empregada com uma Cia de Lpz V 

(Companhia de Limpeza de Vias) a partir do ano de 2025, até lá a Forçar Terrestre 

espanhola irá mobiliar com equipamentos modernos em desenvolvimento e com 

curso para o seu pessoal. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

Essa pesquisa teve o seu desenvolvimento efetuado para se verificar uma 

proposta de organograma e uma possível doutrina para a Companhia de Engenharia 

de Desminagem. 

De análise a vigente Doutrina brasileira e dos outros países analisados, 

chegamos ao seguinte possível organograma: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANOGRAMA 10 – Estrutura Organizacional de uma Companhia de 

Engenharia de Desminagem. 
 

Pode-se observar que a Cia possui as características blindada, pois em seus 

meios deverá possuir, VBCEng, com os implementos necessários para a abertura de 

brechas de maneira eficaz e rápida. 

Gp Mnt 

C 

Gp Cães 

Pel Dsmn 
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Em sua Estrutura Organizacional verificarmos a existência de um Grupo de 

comando, com as funções normais da Cia, um Grupo de Mnt responsável por toda a 

manutenção pesada e leve dos diversos equipamentos da Cia, 3 pelotões de Eng de 

desminagem que serão o elementos empregados em 1º escalão podendo apoiar FT 

nível unidade em apoio direto ou reforço, e o Grupo de Cães responsável pela 

desminagem mais aproximada e objetiva em um determinado local ou ponto de 

desminagem. 

A escolha do Pel Dsmn ocorre devido a doutrina do Exército Brasileiro ser 

compatível e já empregada para com esse tipo de tropa, além da doutrina americana 

também empregar porém com nomenclatura diferente. Verificando a doutrina norte 

americana, pode-se observar que o emprego de cães é realizado no Pel Lpz A logo 

um Gp poderia ser empregado para o cumprimento de missões diversas e de amplo 

espectro.  

Além disso pode-se sugerir que talvez o emprego de ao invés uma Companhia 

de Engenharia de Desminagem, posa ser substituído por uma Companhia de 

Limpeza de Vias, na qual o objetivo da Cia seria o emprego compra explosivos 

improvisados, artefatos explosivos e minas, abordando e neutralizando esses três 

meios explosivos. Forma que a Doutrina norte americana já executa. 



47 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
 
ALLIED JOINT DOCTRINE. EUA.  Counter- improvised Explosive Device 
Operations. AJP. 2012  
 

DIAS, Wagner Fernandes. A importância das equipes de desativação de 
artefatos explosivos em operações de paz. 2011. 24f. Trabalho de conclusão de 
curso – Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo, Rio de Janeiro, 2011. 
 

BRASIL. Exército. EB70-MC-10.237: Engenharia nas Operações. 1. ed. Brasília, 
DF, 2018. 
 

______. ______. C 5-10: O Apoio de Engenharia no Escalão Brigada. 2. ed. 
Brasília, DF, 2000. 
 

______. ______. C 5-7: Batalhão de Engenharia de Combate. 2. ed. Brasília, DF, 
2001. 
 

______. ______. C 5-37: Minas e Armadilhas. 2. ed. Brasília, DF, 2000. 
 

______. ______. Caderno de Instrução: Neutralização de Artefatos Explosivos 
no Exército Brasileiro. Ed Experimental. Brasília, DF, 2021. 
 

______. Marinha. CGCFN-312. Manual de Engenharia de Combate de Fuzileiros 
Navais. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ. 2008. 
 

______. Ministério da Defesa. MD34-M-03: Manual de Emprego do Direito 
Internacional dos Conflitos Armados (DICA) nas Forças Armadas. 1. Ed. 
Brasília. DF. 2011. 
 

______. Ministério da Defesa. Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional 
de Defesa.  Brasília. DF. 2020 
 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Headquarters, Department of the Army. ATP 4 - 
32 Explosive Ordnance Disposal Operations. 2013.  
 



48 

 

______.______. FM 3-34: Engineer Operations. 2011.  
______.______. FM 3-90.119/MCIP 3-17.01: Combined Arms Improvised 
Explosive Devices Defeat Operations. 2007.  
 

DICIONÁRIO “EXTRAVIZ”: Significado de desminagem, disponível em: 

https://www.extraviz.org/desminagem. Acesso em: 21 abril 2021. 

 

DICIONÁRIO “MEU DICIONÁRIO”: Significado de desminagem, disponível em: 

https://www.meudicionario.org/desminagem. Acesso em: 21 abril 2021. 

 

LEMOS, Daniel Ramos. O emprego do Batalhão de Engenharia de Combate na 
limpeza de área de batalha, conforme os padrões 
internacionais de ação contra minas: uma proposta. Dissertação de mestrado – 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, EsAO, Rio de Janeiro, 2016. 
 

LIMA FILHO, Pedro Moreira: Doutrina de limpezas de vias contra dispositivos 
explosivos improvisados: uma sugestão para as frações explosive ordnance 
disposal das tropas blindadas do Exército Brasileiro. Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais, EsAO, Rio de Janeiro, 2017. 
 

LIMA JÚNIOR, Raul da Cruz. Quebra canela: A engenharia brasileira na campanha 
da Itália. 2. Ed. Rio de Janeiro, Biblioteca do Exército Editora. 1982 
 

MENDES. Leandro José de Queiroz. O efeito dos explosivos improvisados nas 
baixas e no moral das tropas regulares nos conflitos de quarta geração. 
Trabalho de conclusão de curso – Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, 
Resende, Rio de Janeiro, 2016.  
 

MONTEIRO, Flávio André Bezerra. Sistemas remotamente controlados: A 
proteção de tropas contra artefatos explosivos improvisados no escalão brigada. 
2017. 1 f. Trabalho de conclusão de curso – Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 
EsAO, Rio de Janeiro, 2017. 
 

RANGEL JUNIOR, Moacir. A limpeza de vias contra ameaça dos artefatos 
explosivos improvisados. 2013. Doutrina Militar Terrestre, 04. Ed. P. 53. Ano 001. 
Brasília 2013. 
 

RANGEL JÚNIOR, Moacir. A Limpeza de Vias Contra a Ameaça dos Artefatos 
Explosivos Improvisados. Doutrina Militar Terrestre em Revista, Brasília, 4. ed., p. 
56-65, out./dez., 2013. 



49 

 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DA ALEMANHA. Das Amerikanische Route Clearance 
Package (RCP) in AFGHANISTAN in Einsatz. Einsatzerfahrungen anderer 
Nationen. 2010. 
 

RIO DE JANEIRO. Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Panorama das 
apreensões de armas de fogo e artefatos explosivos no estado do Rio de 
Janeiro em 2019. 2019. Rio de Janeiro, 2019.  
 

SANTOS FILHO, Jonas Oliveira. Na prevenção e no combate ao terrorismo e a 
violência extremista transnacional: reflexos para o Brasil. 2014. Doutrina Militar 
Terrestre, 06. Ed. Ano 002. Brasília, 2014. 
 

SHINARSKI, Christophe. Direito internacional humanitário como sistema de 
proteção internacional da pessoa humana. 2001. Tese. 
 

SILVEIRA, Arthur Correa Lima da. Missões de desminagem da engenharia 
expedicionária no teatro de operações na Itália: Os desafios enfrentados pelos 
soldados brasileiros. 2018. Trabalho de conclusão de curso – Academia Militar das 
Agulhas Negras, AMAN, Resende, 2018. 
 

UNITED NATIONS. Peacekeeping Missions Military Enginner Unit Manual. 2015. 
Japan.  
 

UNITED NATIONS. Military Engineer Unit & CET Search and Detect Manual. 
2020. 

 

 

 


