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RESUMO 

 

 

O Mergulho de Engenharia, como atividade meio, tem o condão de fornecer o 

devido apoio a tropas de várias naturezas no que se relaciona à mobilidade, 

contramobilidade e proteção dentro do ambiente operacional subaquático. 

Ressalta-se que a atividade por si tem inúmeros riscos inerentes que podem 

afetar as operações militares. Nesse sentido, esse trabalho de conclusão de 

curso aborda alguns modelos de estrutura organizacional para a Companhia de 

Engenharia de Mergulhadores, uma subunidade especializada prevista no 

apoio de Engenharia ao escalão Divisão e Corpo de Exército. Analisa-se as 

principais condicionantes dessa estrutura, notadamente, o grau de 

especialidade que a atividade de mergulho da engenharia exige. Ademais, 

busca-se elencar atividades possíveis a serem executadas por essa 

Companhia, o que configuraria suas possibilidades de emprego. Tais 

atividades são deduzidas das principais tarefas da Arma de Engenharia. 

Especial destaque foi dado ao Apoio Geral de Engenharia, devido à ímpar 

importância que essa atividade possui no âmbito do Exército Brasileiro. Por fim, 

testa-se os modelos pautados pela opinião de especialistas no assunto, a fim 

de ratificar ou retificá-los.  

 

Palavras-chave: Mergulho, Engenharia, Organograma, Emprego, Risco. 
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ABSTRACT 

 

 

Engineering Diving, as a support activity, is able to provide the due support of 

mobility, counter-mobility, and surveillance to a range of different troops into the 

underwater operational environment. This activity has numbering inherent risks, 

which can impact military operations. Hence, this undergraduate paper 

assesses a variety of models about organizational structure adequated to the 

Company of Engineering Divers, a specialized unit attached to both the Division 

and the Army Corp (structures of the Brazilian Army). The work analyses the 

chief conditionals of that structure, namely, its specialization grade, required by 

the nature of its tasks. Additionally, the paper seeks to enlist the possible 

missions directed to this Company in order to configure its employment 

hypothesis. This piece highlights the general support of engineering due to its 

huge importance to the Brazilian Army. In conclusion, this term paper tests 

those models, oriented by the opinion of experts, with the purpose of ratifying or 

correct them. 

Key words: Diving, Engineering, Organizational Structure, Employment, Hazard. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo o manual de campanha “A Engenharia nas Operações” 

(EB70.MC.10.237), do Exército Brasileiro, “a Engenharia é a arma de apoio ao 

combate que tem como missão principal apoiar as operações realizadas pela 

Força Terrestre, por meio de atividades de apoio à mobilidade, à 

contramobilidade e à proteção, e de apoio geral de engenharia, com vistas a 

multiplicar o poder de combate das forças amigas e a diminuir o poder de 

combate inimigo” (Brasil, 2018, p. 2-1). 

Assim, a atividade de mergulho tem o potencial de ampliar a capacidade 

operativa dos elementos de engenharia em apoio às operações básicas – 

ofensivas e defensivas-, ou, em situações de não guerra, em operações 

interagências, por exemplo. Quer seja em trabalhos de destruição subaquática, 

ou de reparação de estruturas abaixo da superfície da massa d’água, por 

vezes, o uso de operações de mergulho mostra-se a solução de engenharia 

mais eficaz. 

Ademais, tropas de nações amigas, como as dos Estados Unidos, as da 

França e as da Suécia, possuem organizações militares vocacionadas ao apoio 

de engenharia por meio da atividade de mergulho, com doutrina de emprego, 

de organização, de adestramento e de logística bem definidas, quer seja em 

manuais de campanha, quer seja como referência em conferências 

internacionais (Undersea Defense Technology, 2021). No entorno geográfico 

do Brasil, inclusive, existem quartéis de engenharia especializados em 

mergulho, como a Companhia 601 de Engenheiros Mergulhadores, do Exército 

Argentino. 

No Exército Brasileiro, contudo, o mergulho no âmbito da arma de 

engenharia existe de forma não exclusiva, isto é, como atividade secundária 

das organizações militares que detém essa capacidade. Essa situação, 

sobretudo no contexto regional, aparece como lacuna no apoio de Engenharia, 

quer seja nas atividades de apoio à mobilidade, à contramobilidade e à 

proteção, quer seja naquelas tarefas de apoio geral de engenharia. Ressalta-se 

que a organização da Engenharia de Corpo de Exército e de Divisão de 

Exército comporta subunidades e módulos especializados, nos quais se 
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inseririam a Companhia de Engenharia de Mergulhadores, já que, conforme o 

manual EB-70-MC-10.245, “A Engenharia de Corpo de Exército e de Divisão de 

Exército” (Brasil, 2019, p.2-5): 

 

[...] SU/módulos especializados poderão ser de pontes, de equipamentos, de 
camuflagem, de mergulhadores, de desminagem, de caminhões basculantes, 
dentre outros.  

 

Por conseguinte, realizar trabalhos de pesquisa sobre a melhor forma de 

inserir unidades de engenharia vocacionadas à atividade de mergulho dentro 

da atual estrutura do Exército Brasileiro mostra-se importante. Assim, este 

trabalho de conclusão de curso pretende colaborar com este propósito, 

apresentando as linhas gerais, no tocante à organização e ao emprego, de 

uma Companhia de Engenharia de Mergulhadores. 

 

 

1.1  PROBLEMA 

 

 

O mergulho no âmbito da arma de engenharia existe de forma não 

exclusiva, isto é, como atividade secundária das organizações militares que 

detém essa capacidade. Essa situação, sobretudo no contexto regional, 

aparece como lacuna no apoio de Engenharia, quer seja nas atividades de 

apoio à mobilidade, à contramobilidade e à proteção, quer seja naquelas 

tarefas de apoio geral de engenharia. Ante esse fato, é impossível não formular 

a seguinte pergunta: qual estrutura mais adequada para apoio de engenharia 

em atividades subaquáticas que requeiram o emprego de mergulhadores? 

Nesse sentido, existem, espalhadas pelo território nacional, unidades de 

Engenharia com certa experiência na atividade de mergulho, que, por ventura, 

poderão servir de plataforma, no futuro, para a formação de uma Companhia 

de Engenharia de Mergulhadores (Nunes Neto, 2011). Há que se padronizar, 

contudo, a doutrina de emprego dessas unidades, de modo a adequar o que de 

mais moderno existe nos exércitos ao redor do mundo com a realidade 

nacional. Surgem, assim, perguntas mais específicas tais como: qual a 

estrutura organizacional mais adequada para emprego dessa subunidade 
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especializada? Quais as formas de emprego mais adequadas não só para 

companhia como um todo, mas também para cada pelotão que a compõe? 

Por fim, ao responder essas perguntas, a pesquisa tentará dar linhas gerais 

do que pode vir a ser a Companhia de Engenharia de Mergulhadores, com sua 

doutrina e organização específicas para as tarefas de Engenharia dentro do 

ambiente operacional subaquático. 

 

 

1.1.1 Antecedentes do problema 

 

 

1.1.1.1 Histórico da atividade de mergulho dentro do Exército Brasileiro 

 

 

A atividade específica de mergulho é algo relativamente novo dentro do 

Exército Brasileiro. Aponta-se que esse fato é devido não só à pouca tradição 

de uso militar da atividade de mergulho no século XX, como principalmente a 

não participação da Força Expedicionária Brasileira em operações nas quais 

mergulhadores tivessem sido empregados. Nesse sentido, Carli (2007) destaca 

que: 

Devido a uma situação incipiente do mergulho e também ao fato de que a 
Força Expedicionária Brasileira não participou de operações que utilizassem 
o mergulho militar, os fundamentos basilares da atividade especial de 
mergulho operacional não foram difundidos para o EB, tal como ocorreu com 
outras técnicas a partir do final da Segunda Guerra Mundial. 

 

 Não obstante, é grande o interesse em desenvolver doutrinas de 

emprego, difundir a atividade de mergulho e aplicá-la na solução de problemas 

militares. Assim, inúmeros documentos foram expedidos pelo Exército 

regulando diversos aspectos do tema. 

Por fim, também destaca o crescimento da importância do mergulho dentro 

do Exército, o crescente montante licitado em material de mergulho nos últimos 

3 anos, pois dá evidência ao emprego, ou possibilidade de emprego, desse tipo 

de atividade em operações do Exército. 

Contudo, verifica-se que, mesmo com o crescimento da importância do 

mergulho no âmbito do Exército, a demanda de missões de mergulho superam 
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a oferta de meios especializados, isto é, de material e pessoal. O fato de que, 

recentemente, militares do Centro de Instrução de Engenharia, sediado em 

Araguari-MG, terem sido acionados para uma missão de busca e salvamento 

no Comando Militar da Amazônia, de certa forma, ilustra essa escassez quanto 

à atividade de mergulho. 

 

Nr do processo1 Ano Unidade Responsável 

50/2020 Dez 2020 2° B Fv 

15/2019 Fev 2020 3º BE Cmb 

91/2020 Out 2020 AMAN – C Eng 

59/2020 Ago 2020 AMAN – C Eng 

06/2020 Jun 2020 9° BE Cmb 

01/2019 Fev 2019 10ª Cia E Cmb 

05/2018 Jan 2018 23ª Cia E Cmb 

11/2018 Fev 2018 3º BE Cmb 

Fonte: o autor 

 

1.1.1.2 Tipos de atividades específicas de mergulho 

 

Conforme o manual de campanha EB70-MC-10.237 – “A Engenharia nas 

Operações” -  a Arma de Engenharia desenvolve suas atividades visando ao 

apoio à mobilidade, contramobilidade e proteção (Ap MCP) e ao apoio geral de 

engenharia (Ap Ge Eng), realizando tarefas que podem ser táticas, técnicas ou 

logísticas (Brasil, 2018, p. 3-1). O Ap MCP distingue-se do Ap Ge Eng, nos 

seguintes termos: 

 

[...]A atividade de Ap MCP tem por objetivo ampliar o poder de combate dos 
elementos de manobra, de forma a acelerar a sua concentração e aumentar a 
velocidade e ritmo da força para explorar vulnerabilidades inimigas. Ao 
reforçar as restrições naturais físicas do ambiente, essa atividade limita as 
capacidades do inimigo. 
A atividade de apoio geral de engenharia é o conjunto de tarefas que 
mantém, modificam ou complementam o ambiente físico do teatro de 
operações e proporcionam a infraestrutura necessária para as operações 
militares, principalmente quanto à manutenção do fluxo logístico, ao apoio de 
fogo e ao sistema de comando e controle. Compreende, ainda, as tarefas da 

                                                           
1 São licitações do tipo referencial de preços. Assim, não há valor total do certame. Mesmo assim, o 
dado é importante pois expressa o interesse da unidade pela atividade de mergulho. 
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função logística engenharia realizadas em proveito de todo o teatro de 

operações. 
 

Ressalta-se que essas atividades, segundo o mesmo manual de campanha, 

manifestam-se por meio de tarefas, que podem ser reunidas em um acrônimo – 

REPOIA -, isto é, reconhecimentos especializados de engenharia, estradas, 

pontes, organização do terreno, instalações e assistência técnica. Assim, na 

medida em que o mergulho é instrumento comum à vários tipos de operações, 

essas considerações iniciais são importantes, pois permitem diferenciar a 

atividade de engenharia de mergulho das atividades de operações especiais e 

de busca e salvamento, que se utilizam do mergulho como solução de 

problemas militares a elas peculiares. 

 

 

1.1.2 Formulação do problema 

 

 

Diante dessa conjuntura, formula-se o seguinte problema de pesquisa: qual 

a forma mais adequada de suplementar o apoio de engenheiros mergulhadores 

das Brigadas empregadas em primeiro escalão? 

  

 

1.2  OBJETIVOS 

 

 

Do exposto, parece claro que a pesquisa conterá certo grau de inovação, já 

que não existem modelos nacionais de uma companhia especializada na 

atividade de mergulho. Dessa forma, cresce de importância a delineação 

precisa dos objetivos da pesquisa, de modo a evitar que a amplitude do 

assunto – mergulho militar de engenharia – venha a torná-la vaga. Seguem, 

portanto, os objetivos geral e específicos da pesquisa.  

 

 

1.2.1 Objetivo geral 
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O objetivo geral da pesquisa será de esquematizar uma Companhia de 

Engenharia de Mergulho, em termos de doutrina de emprego e estrutura 

organizacional, com base nos manuais de exércitos de nações amigas, nas 

pesquisas anteriores dentro do próprio Exército Brasileiro, na experiência 

organizacional de unidades militares brasileiras e, enfim, na opinião de 

especialistas mergulhadores da Força Terrestre. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

À luz deste objetivo geral, elencam-se alguns objetivos específicos: 

- Citar os princípios gerais de emprego que regeriam uma Companhia de 

Engenharia de Mergulhadores; 

- Descrever, como uma subunidade especializada, uma composição ideal 

da Companhia de Engenharia de Mergulhadores, em relação a seu 

organograma e no tocante à composição dos pelotões que a compõe; 

- Descrever linhas gerais de emprego dessa companhia; 

- Descrever linhas gerais de emprego dos diversos pelotões componentes 

da Companhia de Engenharia de Mergulhadores. 

- Propor base doutrinária da Companhia de Engenharia de Mergulhadores. 

- Propor organograma da Companhia de Engenharia de Mergulhadores e 

de suas frações orgânicas 

 

 

1.3  QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

A questão de estudo que se impõe à pesquisa aponta para solução do 

problema da inexistência de uma Companhia de Engenharia de Mergulho, no 

sentido de descrever seu organograma e sua doutrina de emprego. Em suma, 

pretende-se descrever a capacidade de uma subunidade especializada na 

atividade de mergulho. De forma subsidiária, pretende-se verificar se a atual 

estrutura do Exército no tocante à atividade de mergulho atende à demanda 

por apoio de mergulhadores engenheiros. 
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Segundo o Manual de Campanha EB20.MF.10-102, “Doutrina Militar 

Terrestre”, define-se capacidade por: 

 

[...]aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que possa 
cumprir determinada missão ou tarefa. É obtida a partir de um conjunto de 
sete fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: Doutrina, 
Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, Pessoal e 
Infraestrutura. (Brasil, 2019) 

 

Dentre os fatores determinantes acima listados, a pesquisa limitar-se-á a 

descrever o fator doutrina e o fator organização. Os demais fatores podem ser 

abordados apenas como forma de suporte à pesquisa, não sendo seu foco. 

Deixa-se, assim, para futuros trabalhos estudos mais específicos sobre 

pessoal, material, educação e infraestrutura 

Ainda conforme o Manual de Campanha EB20.MF.10-102, especifica-se 

doutrina como: 

 

[...] formulação de Base Doutrinária que considera a gama de missões, 
atividades e tarefas que uma Unidade irá cumprir, em operações. Em uma 
visão mais ampla, caracteriza-se uma Unidade, por meio da doutrina, com 
suas possibilidades e limitações. (Brasil, 2019) 

 

 Ademais, o mesmo documento estabelece que organização: 

 

[...] é expressa por intermédio da Estrutura Organizacional dos elementos de 
emprego da força terrestre 

 

 Em conclusão, a inexistência, dentro do Exército, de uma unidade 

especializada na atividade subaquática impõe à Força Terrestre grande esforço 

de pesquisa e prospecção bibliográfica. Para tanto, a pesquisa deve empregar 

metodologia precisa e eficiente.  

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

 

 

A trabalho visa descrever as possibilidades de emprego de uma 

subunidade específica de mergulho dentro das atividades de mobilidade, 
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contramobilidade, proteção e apoio geral de engenharia. Buscar-se-á 

apresentar sua estrutura organizacional, de forma a atender as missões a ela 

destinadas. 

 

 

1.4.2 Amostra 

 

Serão utilizadas como amostra os modelos, já estabelecidos em 

manuais de campanha ou não, empregados: 

- no Exército dos Estados Unidos da América 

- no Exército Argentino. 

- no Exército Canadense 

- no Exército Brasileiro 

Ademais, serão coletados opiniões de militares da arma de engenharia, 

alguns especialistas em mergulho, outros não. Essa distinção visa a lançar luz 

à visão de especialistas, que forneceriam o apoio de mergulho, e leigos, que 

solicitariam esse apoio. 

 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa 

 

 

A fim de reunir elementos que permitissem formular uma solução ao 

problema alhures explicitado, realizou-se pesquisa documental e fichamento 

das fontes e questionários. Oportunamente, houve apreciação dos dados 

obtidos, sugerindo-se, destarte, proposta de estrutura organizacional e formas 

de emprego da Cia E Merg. 

Em relação à abordagem do problema, foi utilizada a pesquisa 

qualitativa, na medida em que as referências das entrevistas, junto à coleta de 

dados por pesquisa bibliográfica, possibilitarão uma melhor compreensão 

acerca do tema. 

Quanto ao objetivo geral, utilizou-se a modalidade exploratória, devido a 

não existência de dados na Doutrina Militar Terrestre (DMT) sobre o 

detalhamento da estrutura organizacional e formas de emprego peculiares à 
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Cia E Merg, obtendo-se conhecimentos por meio de investigação documental, 

de questionários e de entrevistas com especialistas que vivenciaram as 

operações militares de mergulho, em diversos ambientes operacionais. 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão de literatura 

 

 

Serão realizadas pesquisas bibliográficas em manuais em uso das 

Forças Armadas citadas para comparar as respectivas estruturas 

organizacionais e formas de emprego. 

Ainda, buscar-se-á casos de emprego da atividade de mergulho no 

Portal de Lições Aprendidas do Exército Brasileiro. 

Ademais, serão estudadas pesquisas relevantes sobre mergulho no 

âmbito do Exército Brasileiro. 

Por fim, serão pesquisadas em revistas especializadas nacionais e 

estrangeiras casos de emprego da atividade de mergulho em operações. 

Para todas as fontes bibliográficas serão realizados fichamento e 

descrição dos principais argumentos. 

 

 

1.4.5 Procedimentos metodológicos 

 

 

Realizar-se-á a descrição da estrutura organizacional e das formas de 

emprego abordados por cada manual de campanha dos Exércitos citados 

como amostra.  

Serão adicionados a esses dados, aspectos levantados por pesquisas 

em revistas especializadas, pesquisas anteriores de militares do Exército 

Brasileiro e no Portal de Lições Aprendidas do Exército. 

Realizar-se-á a comparação dos dados levantados na pesquisa. 

Ademais, buscar-se-á explorar a experiência de militares especializados 

dentro do Exército Brasileiro, perguntando-lhes, por questionários e entrevistas, 

a opinião sobre a forma ideal de organização e emprego da subunidade 

especialista em mergulho. 
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Por fim, tentar-se-á indicar o melhor modelo de organização e emprego 

da Cia E Merg. 

 

 

 

1.4.6 Instrumentos 

 

 

Instrumentos utilizados serão:  

- pesquisa bibliográfica, a fim de se coletar dados transcritos em 

manuais de campanha;  

- questionários e entrevistas, a fim de colher informações e experiências 

vividas por militares especializados na atividade de mergulho. 

 

 

1.4.7 Análise de dados 

 

 

Os dados serão coletados e subdivididos por pais e força armada em 

forma de tabelas e textos, para a partir desse momento verificar qual realidade 

se adequa ao emprego no Exército Brasileiro em suas frentes de combate. 

 

 

1.5  JUSTIFICATIVA 

 

 

1.5.1 A disponibilidade de apoio de mergulhadores de engenharia nos 

Comandos Militares de Área 

 

 

A estrutura organizacional da Força Terrestre divide o território nacional 

em 8 comandos militares de área, a saber:  

Comando Militar Cidade-sede 
Bacias 

hidrográficas 
abrangidas 

Comando Militar da Amazônia Manaus – AM Amazônica 

Comando Militar do Norte Belém – PA 
Amazônica – 

Tocantins 
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Araguaia – 
Atlântico Nordeste 

Ocidental 

Comando Militar do Nordeste Recife – PE 

São Francisco – 
Atlântico Nordeste 

Oriental – 
Parnaíba – 

Atlântico Leste 

Comando Militar do Leste Rio de Janeiro – RJ Atlântico Sudeste 

Comando Militar do Sudeste São Paulo – SP 
São Francisco – 

Paraguai 

Comando Militar do Planalto Brasília – DF 
Tocantins-
Araguaia 

Comando Militar do Oeste Campo Grande – MS Paraguai - 
Amazonas 

Comando Militar do Sul Porto Alegre – RS Paraná– Uruguai – 
Atlântico Sul 

Fonte: o autor 

 

 O Comando Militar da Amazônia contém cinco organizações militares de 

Engenharia além do 2º Grupamento, sendo quatro Batalhões e uma 

Companhia, todas vocacionadas ao Apoio Geral de Engenharia (Construção). 

Ressalta-se que nenhuma dessas OM detém material de mergulho em suas 

dotações As capacidades de empreender o apoio de Engenharia com 

mergulhadores nesse Comando Militar de Área são bastante limitadas, 

deficiência acentuada quando constata-se que a Bacia Amazônica é a maior 

região hidrográfica do mundo. 

 Quanto ao Comando Militar do Norte, existe apenas uma Companhia de 

Engenharia de Combate para apoiar todas as suas Brigadas. No entanto, essa 

organização militar de Engenharia tem alguma capacidade de apoio de 

Engenharia com emprego de mergulhadores. 

 Já no Comando Militar do Nordeste há seis organizações militares de 

Engenharia, embora apenas duas possuam meios de mergulho. Em relação 

ao Comando Militar do Leste, as três organizações militares possuem meios de 

mergulho, com destaque para 1ª Cia Eng Pqdt. 

 Igualmente, as três organizações militares de Engenharia do Comando 

Militar do Sudeste possuem meios de mergulho. No tocante ao Comando 

Militar do Planalto, as duas unidades de Engenharia detém meios de mergulho. 



22 
 

 Para o Comando Militar do Oeste, apenas duas das três organizações 

militares de Engenharia detêm meios de mergulho.  Por fim, o Comando 

Militar do Sul reúne maior número de Organizações Militares de Engenharia 

capazes de exercer a atividade de mergulho. oito de suas nove unidades de 

Engenharia possuem meios de mergulho. 

 

Comando Militar de Área OM de Engenharia 
OM de Engenharia 

com meios de 
mergulho 

Comando Militar da Amazônia 05 00 

Comando Militar do Norte 01 01 

Comando Militar do Nordeste 06 02 

Comando Militar do Leste 03 03 

Comando Militar do Sudeste 03 03 

Comando Militar do Planalto 02 02 

Comando Militar do Oeste 03 02 

Comando Militar do Sul 09 08 
Fonte: o autor 

Assim, pode-se verificar que a disponibilidade de Organizações Militares 

capazes de suprir de forma eficaz as demandas de mergulho de Engenharia 

dentro de cada Comando Militar de Área do Exército Brasileiro é pequena, o 

que justifica implementar módulo especializado apenas na atividade de 

mergulho, isto é, uma Companhia de Engenharia de Mergulhadores.  

 

 

1.5.2 A importância tática do mergulho de Engenharia 

 

 

Segundo o manual de campanha EB-70-10.237 “A Engenharia nas 

operações”: 

 A Arma de Engenheira contribui para uma maior liberdade de 
ação do poder militar, mitigando os efeitos do terreno e multiplicando 
o poder de combate da Força Terrestre (F Ter). Para isto, deve estar 
apta a atuar nos diferentes ambientes operacionais, em situações de 
guerra e de não guerra.(Brasil,2018,p.1-1) 

 

Já foi demonstrado que o ambiente operacional subaquático além de 

possuir expressiva dimensão, é paisagem de importantes infraestruturas 

estratégicas. Assim, é razoável supor que, se empregado, é bastante provável 

que a Força Terrestre depare-se ou com cursos d’água ou com o litoral em 
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suas operações, e, portanto, necessite de apoio de Engenharia nesse tipo 

peculiar de ambiente. De fato, é bastante difícil recordar-se de uma 

Organização Militar brasileira que não tenha como plano de fundo um lago, um 

rio ou o mar. 

Ademais, as Bacias Hidrográficas estão relativamente bem distribuídas 

ao longo do território nacional. Desse modo, é importante que haja uma tropa 

especializada, capaz de ser empregada com modularidade e mobilizada com 

rapidez a qualquer ponto do país.   

Do exposto, a implementação de uma Companhia de Engenharia de 

Mergulhadores cresce de importância, e, sendo assim, esse trabalho de 

conclusão de curso se justifica por lançar alguma luz sobre sua doutrina de 

emprego e estrutura organizacional, contribuindo para uma possível 

implementação desse módulo de Engenharia especializado em mergulho. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 PRINCÍPIOS GERAIS DE EMPREGO DO MERGULHO DE ENGENHARIA 

 

 

2.1.1 Princípios Gerais de Emprego da Engenharia nas operações 

 

 

Os princípios gerais de emprego do apoio de engenharia às operações 

visam aumentar a efetividade dos meios de engenharia desdobrados, 

elencados em função do exame de situação do comandante tático e do 

comandante de engenharia. 

Segundo o manual de campanha EB-70-MC-10.237, são 8 esses 

princípios gerais de emprego: emprego como arma técnica, emprego 

centralizado, permanência dos trabalhos, utilização imediata dos trabalhos, 

manutenção dos laços táticos, engenharia em reserva e prioridade e urgência. 

(BRASIL,2018, p.2-3) 
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Com relação ao emprego como arma técnica, as tropas de engenharia 

devem ser organizadas e instruídas para realizar trabalhos que envolvam 

técnica aprimorada e equipamentos especiais, devendo-se evitar o seu 

emprego em missões de combate (BRASIL, 2018, p.2-3). Ressalta-se, por 

exemplo, que quando as tropas de engenharia são empregadas no provimento 

da defesa dos seus canteiros de trabalho ou como arma-base, ela tende a 

perder sua característica de arma técnica (BRASIL, 2018, p. 2-5). Na 

Companhia de Engenharia de Mergulho, portanto, esse princípio geral de 

emprego mostra-se relevante na medida em que não só as missões de 

engenharia são bastante técnicas, como também a técnica e o equipamento de 

mergulho exigem elevado grau de preparo dos militares envolvidos na 

atividade. 

 Por sua vez, o emprego centralizado das unidades normais de 

Engenharia confere maior flexibilidade para seu apoio e melhor aproveitamento 

de seus meios (BRASIL, 2018, p. 2-3) pois, dentre outros motivos, a atividade 

logística das missões de engenharia costumam ser de grande vulto, dado as 

dimensões e volume dos materiais de engenharia (no caso de obstáculos, por 

exemplo) ou devido à complexidade dos materiais empregados (como os 

equipamentos de engenharia). Contudo, com relação à Companhia de 

Engenharia de Mergulhadores, o princípio da centralização resta prejudicado, 

haja vista que trata-se de uma subunidade especializada, nos termos do 

manual EB-70-MC-10.245. Inclusive esse manual claramente atenua esse 

princípio ao estabelecer que:  

[...] As SU especializadas podem ser empregadas de maneira 

descentralizada e suas frações podem trabalhar em qualquer forma de apoio 
ou situação de comando.(BRASIL,2019,p.2-5) 

 

 Por se tratar de uma subunidade especializada, os princípios da não 

permanência de elementos de engenharia em reserva, da manutenção dos 

laços táticos bem como o princípio do emprego por frações constituídas 

diminuem de importância para o emprego da Companhia de Engenharia de 

Mergulhadores. Tal fato é verdadeiro porque esse tipo de organização militar é 

ativado de acordo com a necessidade da manobra e de trabalhos específicos. 

Assim, o mais provável é que a Companhia de Engenharia de Mergulhadores 

seja empregada na forma de apoio suplementar, particularmente do tipo 
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específico. Ainda, devido a diversidade possível das situações de emprego da 

Companhia de Engenharia de Mergulhadores, há grande necessidade de 

modularidade e especialização das equipes de mergulho, sendo, pois, variável 

a constituição das equipes. Ressalta-se que nada impede que a subunidade 

seja empregada em outras formas de apoio ou situação de comando, como 

citado alhures. 

Por fim, os princípios que regem os trabalhos de engenharia 

(permanência dos trabalhos, prioridade e urgência, e utilização imediata dos 

trabalhos) são de igual importância tanto para a Companhia de Engenharia de 

Mergulhadores quanto para uma unidade de Engenharia genérica. Ou seja, os 

trabalhos executados pela Companhia de Engenharia de Mergulhadores 

devem ser de pronta utilização (o mínimo necessário), devem obedecer 

critérios de priorização e estabelecimentos de prazos que visam atender às 

necessidades da manobra; e devem ser concluídos pela mesma fração que os 

iniciou. 

 

 

2.1.2 Princípios Gerais de emprego do mergulho militar 

 

 

Por ser atividade de arrojada aplicação técnica, o emprego de 

mergulhadores em operações militares devem respeitar alguns princípios 

gerais.  

Há alta prioridade de medidas de segurança na condução de operações 

que envolvem a atividade de mergulho, na medida em que o ambiente 

subaquático é bastante adverso tanto em relação ao pessoal quanto ao 

material. Os riscos envolvidos na atividade de mergulho são de alto impacto e 

bastante variados, exigindo, no planejamento e na execução, especial ênfase 

em medidas de segurança.  

Como o ambiente dentro e fora da massa d’água influi direta e 

grandemente na condução de operações subaquáticas, faz-se necessário 

realizar pormenorizado estudo prévio de situação, a fim de dirimir as 

interferências do terreno e das condições meteorológicas na atividade de 

mergulho, auferindo sua máxima eficiência nas operações. A exemplo, cita-se 
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a sedimentação do leito, velocidade de correnteza, turbidez da água, existência 

de infraestruturas de apoio nas margens ou na praia, dentre outros aspectos. 

Duas causas concorrem para que seja necessário empregar equipes de 

mergulhadores de forma modular. Uma tropa de mergulhadores deve ser 

altamente especializada, na medida em que, ora o ambiente subaquático, por 

ser adverso, exige que o mergulhador não seja empregado por muito tempo 

abaixo da massa d’água, ora as missões devem ser executadas de forma 

precisa, não comportando retrabalho.  

Assim, uma mesma tarefa exige rapidez e precisão do mergulhador e, 

portanto, militares experientes e especializado naquela tarefa. Decorre daí que 

as frações que realizam missões de mergulho devam ser modulares, isto é, 

compostas por militares especificamente treinados para a tarefa a ser 

realizada. Em resumo, a equipe adequa-se à missão e, pois, é montada de 

acordo com ela, sendo bastante variável sua composição.    

De modo análogo, as missões que envolvem mergulho devem ser 

bastante limitadas no escopo, no tempo e no espaço. Por ter pequena margem 

de realocação de recursos, a missão de mergulho não pode ter evoluções não 

planejadas, como ocorre nas perseguições e nos aproveitamentos do êxito. 

Devido aos riscos inerentes à atividade, ao baixo poder de fogo do 

mergulhador e a própria limitação dos equipamentos, a missão de mergulho 

deve ser criteriosamente delimitada, em contraste com grande parte das 

operações militares. 

À guisa de conclusão, pode-se resumir os princípios gerais de emprego 

de mergulho nas operações militares a quatro itens: princípio da alta prioridade 

das medidas de segurança, da necessidade de estudo técnico de situação, do 

emprego em frações modulares e princípio da invariabilidade da missão. 

 

2.1.3 Proposta inicial de princípios gerais de emprego do apoio de 

engenheiros mergulhadores às operações 

 

Tendo sido descritos os princípios gerais de emprego da Arma de 

Engenharia e do mergulho nas operações militares, é possível elaborar 

proposta inicial de princípios gerais de emprego da Companhia de Engenharia 

de Mergulhadores em apoio às operações militares. 
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É importante ressaltar que tais princípios servem de norte para o 

planejamento do comandante tático que tenha a sua disposição tropas de 

engenharia especializadas em mergulho. 

A tabela abaixo sintetiza os princípios gerais de emprego da Cia E Merg. 

Princípio Descrição 

EMPREGO COMO ELEMENTO 

TÉCNICO E ALTAMENTE 

ESPECIALIZADO 

Em decorrência do caráter técnico 

das missões de engenharia e das 

especificidades do mergulho, deve-se 

evitar empregar mergulhadores de 

engenharia em missões alheias à 

Arma ou à sua vocação 

EMPREGO DESCENTRALIZADO E 

MODULAR 

Por conta da especialidade das 

missões de mergulho, que devem ser 

precisas, delimitadas no tempo, no 

espaço e no escopo, é oportuno 

empregar os elementos 

mergulhadores de forma 

descentralizada e modular 

ALTA PRIORIDADE PARA 

MEDIDAS DE SEGURANÇA 

O ambiente subaquático oferece 

riscos variados e de alto impacto 

para a vida do mergulhador e para a 

integridade da missão, de forma que 

as medidas de segurança e de 

comando e controle devem ter 

grande ênfase no planejamento e na 

execução do apoio de engenharia de 

mergulhadores 

 

 

PRIORIDADE, URGÊNCIA E 

DELIMITAÇÃO DOS TRABALHOS 

O emprego dos meios decorre, 

essencialmente, do levantamento das 

necessidades em trabalhos de 

Engenharia que interessem à 

condução das operações 
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consideradas. Essas necessidades 

são, em geral, numerosas e 

superiores às disponibilidades em 

tempo e em meios. É necessário, 

portanto, fixar as prioridades dos 

diversos trabalhos a realizar, 

tomando 

por base a sua importância relativa 

para a manobra, a fim de que seja 

possível atender às operações 

planejadas, da melhor forma, com os 

meios disponíveis. 

A urgência de um trabalho, ou seja, o 

prazo em que o mesmo deve ser 

concluído, pode estar traduzida na 

própria prioridade, conforme sua 

importância para a manobra 

considerada. Quando isso não 

acontecer, é possível admitir-se que, 

dentro de uma mesma prioridade, 

existam trabalhos com urgências  

diferentes. Em certos casos, pode 

haver trabalhos com prioridade mais 

baixa que necessitam ser concluídos 

antes de outros com prioridade mais 

elevada, em nada alterando o 

cumprimento da missão recebida. 

(Brasil, 2018) 

Para Cia E Merg, como os recursos 

materiais, humanos e o tempo de 

fundo são escassos, a delimitação da 

missão em termos de escopo, 

espaço e tempo deve ser bastante 
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precisa. 

 

PERMANÊNCIA DOS TRABALHOS 

A Cia E Merg deve permanecer, 

sempre que possível, nos trabalhos 

que lhe foram designados, até a sua 

conclusão. A substituição de uma 

unidade no decorrer de um trabalho 

acarreta uma solução de 

continuidade que afeta seu 

rendimento. (Brasil, 2018) 

UTILIZAÇÃO IMEDIATA DOS 

TRABALHOS 

Os trabalhos de Engenharia em 

campanha devem ser planejados e 

executados, de modo a sua pronta 

utilização. É preferível uma estrada 

precariamente trafegável em toda 

sua extensão, a uma parcialmente 

concluída. (Brasil,2018) 

NECESSIDADE DE 

PORMENORIZADO ESTUDO 

PRÉVIO DE SITUAÇÃO 

Como o ambiente subaquático 

oferece muitos riscos ao mergulhador 

e à própria missão, há grande 

necessidade de realizar prévio e 

pormenorizado exame de situação de 

engenharia, com ênfase no terreno e 

nas condições meteorológicas 

Fonte: o autor 

 

2.2 Organograma Ideal 

 

 

Elencados alguns princípios básicos que regem as operações de 

mergulho no âmbito da arma de Engenharia, é possível descrever o que pode 

ser um modelo ideal de estrutura organizacional da Cia E Merg. 

Para tanto, pretende-se ter como pontos de partida o organograma de 

uma Companhia de Engenharia genérica e de módulos especializados já 
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existentes dentro da estrutura do Exército Brasileiro. Da comparação com 

estruturas militares, nacionais e estrangeiras, vocacionadas para atividade de 

mergulho, será possível desenhar um organograma ideal para Cia E Merg.  

 

 

2.2.1 Organograma básico de uma Companhia de Engenharia genérica 

 
 

Para idealizar uma estrutura organizacional adequada à Cia Eng Merg, é 

prudente ter como base o organograma de uma Companhia de Engenharia 

genérica, que apoia a Brigada de Infantaria Motorizada, preconizada no manual 

C-5-10 (O Apoio de Engenharia no Escalão Brigada) 

 

 

 

Figura 1 - Organograma da Cia E Cmb/Bda Inf Mtz2 

Fonte: Brasil, 2000 

 

Esse manual de campanha estabelece que: 

[...] A Cia E Cmb para cumprir as suas missões emprega os seus Pel E Cmb, 
principalmente, como fração de Ap Cmb junto aos BI Mtz. Eventualmente o 
Esqd C Mec, quando empregado isoladamente, poderá receber o Ap de uma 
fração de Eng. Os seus Pel Ap e Pel Eqp Ass fornecem apoio ao conjunto 
(Ap Cj) para a GU, realizando trabalhos específicos e fornecendo 
equipamento e material especializado. (BRASIL,2000, p. 3-7) 

 

                                                           
2 Há um equívoco na fonte da qual a figura foi retirada: em vez de simbolizar uma seção de comando, o 
correto, a figura imprime o símbolo de pelotão, o que é um erro.  
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Assim, a Cia E Cmb genérica tem, além de seus três pelotões de 

combate, aptos a cumprir qualquer atividade de engenharia, dois pelotões e 

uma seção que apoiam a atividade fim. 

Embora seja um excelente ponto de partida, a Cia Eng Merg não 

comporta uma simples transposição de modelo. É necessário adaptação, pois, 

pelo princípio do emprego como elemento técnico e altamente especializado, 

pelotões de mergulho genéricos não atenderiam às missões da companhia, 

que são de natureza bastante diversa. Além disso, o risco e a complexidade da 

atividade de mergulho exigem que os elementos do pelotão de emprego em 

primeiro escalão sejam especialistas nas atividades que executarem, na 

medida em que atividades de retrabalho devem ser de qualquer modo evitadas.  

De modo análogo as frações de apoio também necessitam de 

adaptações para atenderem às demandas da Cia Eng Merg. Contudo, a 

necessidade de adaptação origina-se menos da natureza da atividade que dos 

equipamentos e materiais nela empregados.  

Em conclusão, ressalta-se que, a despeito das adaptações, o modelo da 

Cia E Cmb genérica serve de ponto de partida pois já é tradicional na estrutura 

organizacional da Arma de Engenharia e, portanto, demandaria menos esforço 

de adestramento da tropa que a adotasse. Tendo esse fato em evidência, 

conclui-se que o modelo ideal do organograma da Cia Eng Merg encontra-se 

entre os opostos da Cia E Cmb – genérica- e dos módulos especializados já 

existentes no Exército Brasileiro – muito especializados, já que são 

desvinculados das estruturas dos quartéis tradicionais das Armas, Quadros e 

Serviços. 

 

 

2.2.2 Análise do organograma da Cia DQBRN 

 

 

Destaca-se como módulo especializado dentro da estrutura do Exército 

a Companhia de Defesa Radiológica, Química, Biológica e Nuclear.  
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Figura 2 - Organograma da Cia DQBRN3 

Fonte: O Autor 

 
 

 
Verifica-se que os pelotões da Cia DQBRN tem natureza bastante 

especializada. Contudo, como o modelo da Cia E Cmb genérica, não cabe aqui 

mero transplante de organograma, na medida em que as atividades de apoio 

de Engenharia nas Operações pode variar grandemente. Por exemplo, 

enquanto que a atividade de descontaminação da Cia DQBRN obedece certo 

protocolo e aceita pouca variação, uma abertura de passagem em obstáculo 

fluvial pode compreender uma gama de atividade bastante diversas, que vão 

desde o uso de explosivos até o uso de sonares e outros equipamentos 

subaquáticos especializados. 

Portanto, reforça-se que o organograma mais adequado para Cia E 

Merg encontra-se em algum modelo entre o especialismo da Cia DQBRN e o 

generalismo da Cia E Cmb. 

 

 

2.2.3 Análise do organograma de unidades militares nacionais e 

estrangeiras especializadas em mergulho 

 

 

2.2.3.1 EUA 

 

                                                           
3 Imagem criada pelo autor com base em relato de militares que serviram na Cia DQBRN 
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A organização das tropas de apoio de engenharia especializada em 

mergulho dentro do Exército dos Estados Unidos da América segue uma 

estrutura peculiar. São organizados em pequenas frações – os dive 

detachments (destacamentos de mergulho) – que têm entre 15 e 25 homens. 

Atualmente, são 6 destacamentos de mergulho, 5 na Virgínia e 1 no Havaí. 

Percebe-se, portanto, que a junção de todos os destacamentos norte-

americanos somam valor maior que de uma subunidade padrão do Exército 

Brasileiro. O espalhamento dos mergulhadores americanos em pequenas 

frações deve-se não só pelos condicionantes das missões de mergulho, como 

também pela natureza expedicionária do US Army.  

Na medida em que o Brasil é um país com objetivos pacíficos e, pois, 

cuja Força Armada não tem características expedicionárias, o princípio da 

Arma de Engenharia segundo o qual deve-se procurar centralizar os meios é 

mais adequado, mesmo quando se trata de missões de mergulho. Assim, o 

modelo americano para o apoio de engenharia de mergulhadores não é o mais 

ideal para se implantar ao Exército Brasileiro. 

 

 

2.2.3.2 Argentina 

 

 

É preciso, de antemão, destacar que a Companhia de Mergulho descrita 

no manual ROP-64-01 – La Compañia de Buzos de Ejército não se adstringe à 

Arma de Engenharia, embora lhe dê especial ênfase, como se verifica no 

trecho a seguir: 

[...] A los efectos de una mejor eficiencia en el funcionamiento de su própria 

organización, el elemento de Buzos de Ejército estará integrado en general 
por personal del arma de Ingenieros, y además con personal de las 
distintas armas, tropas técnicas, tropas de operaciones especiales y 

servicios de logística4. (grifo nosso) (ARGENTINA, 2001) 

 

                                                           
4 Tradução livre: “Para melhor eficiência do funcionamento de sua organização, o elemento de 
mergulho do exército será formado por militares de engenharia e também de outras armas, tropas 
técnicas, de operações especiais e do serviço de logística”. 
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 De acordo com a figura XX, abaixo, a Companhia de Mergulhadores do 

Exército Argentino é composta por 2 ou 3 pelotões de assalto, 1 pelotão de 

apoio e 1 pelotão de comando e serviço. 

 

Figura 3- A Cia de Buzos del Ejército 

Fonte: Argentina, 2001 

Importante notar a concentração de atividades de apoio à atividade de 

mergulho em um único pelotão. Cabe ressaltar que as tropas de apoio à 

atividades de engenharia, tradicionalmente, no Exército Brasileiro se apoiam 

em duas frações, ora em uma vocacionada na atividade de pontes, ora em 

outra especializada nas demais tarefas de Engenharia – minas, construção, etc 

-, além do Comando e Controle.  

Por fim, ocorre a generalização dos pelotões voltados à atividade-fim. 

Ressalta-se que um modelo igual para o Exército Brasileiro poderia trazer 

alguns entraves ao emprego da Companhia de Engenharia de Mergulho, como 

visto alhures.   

 

 

2.2.4 Análise das propostas de estudos especializados anteriores 

 

 

2.2.4.1 O estudo de César Alexandre Carli 
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Quanto ao organograma, Carli (2007) propõe interessantíssima 

estrutura: dois tipos de pelotões como elemento de emprego, especializados, 

mas com missões de natureza diferente. Ademais, há um pelotão de comando 

e apoio atrelado à estrutura organizacional da companhia. Carli divide os 

pelotões em dois tipos. O “tipo I” organiza-se em grupos especializados por 

missões específicas: um grupo de busca e recuperação, responsável por 

realizar missões de recuperação de materiais perdidos; um grupo de 

destruições, que faria destruições subaquáticas; e, por fim, um grupo de 

reconhecimento, o qual executaria reconhecimentos especializados de 

engenharia no meio subaquático. 

Com relação ao Pelotão “tipo II”, seus grupos componentes 

especializam-se não quanto às missões, mas segundo o meio de mergulho 

utilizado, mergulho autônomo, dependente leve, e dependente pesado. 

Por fim, o pelotão de comando e apoio é formado pelos grupos de 

comunicação, comando, saúde, manutenção e suprimento – aos moldes de um 

pelotão de apoio genérico. 

Segundo o estudo, essa formulação de pelotões descrita acima tem a 

finalidade de atender demandas específicas dos escalões apoiados. Se a 

Divisão de Exército demanda mais tarefas relativas à mobilidade, à 

contramobilidade e à proteção, o Exército de Campanha necessitaria mais de 

serviços de apoio geral de engenharia. Assim, segundo a formulação de Carli, 

à Divisão de Exército se ajustaria melhor uma Companhia de Mergulho 

composta por mais pelotões tipo I, enquanto que, no caso do Exército de 

Campanha, caberia a proporção de pelotões tipo II deveria superar aquela de 

pelotões tipo I dentro da Companhia de Mergulhadores. 

Contudo, a evolução do combate moderno, embora não invalide o 

raciocínio, enseja nova formulação ao pensamento de Carli. Não é mais 

possível classificar as atividades dos diversos escalões conforme a natureza do 

apoio. Não À toa, o manual de campanha “A Engenharia nas Operações” 

diferencia o apoio de engenharia às operações não em relação aos escalões, 

mas em relação às zonas consideradas, isto é, entre a Zona de Combate e a 

Zona Administrativa: 

As atividades de Engenharia executadas com maior frequência na ZA são 
as de apoio geral de engenharia, englobando os trabalhos de estradas, de 
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pontes, de instalações, de manutenção e de suprimento, que exigem grande 
capacidade técnica e meios especializados nesse escalão (BRASIL, 2019) 

 

O que se torna realidade no combate dito de amplo espectro é que todos 

os escalões envolvem-se em tarefas de apoio ao trinômio mobilidade-

contramobilidade-proteção, bem como naquelas de apoio geral de engenharia. 

Não é o caso, portanto, diferenciar os pelotões da Cia E Merg em apoio à 

Divisão de Exército do módulo especializado da Engenharia de Corpo de 

Exército.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.2 O Estudo de Nunes Neto 

 

 

Embora não seja o escopo do trabalho de Nunes Neto, a dissertação do 

ilustre militar tem o mérito de lançar luz à carência do apoio de mergulho aos 

diversos escalões do Exército. 

Segundo Nunes Neto (2011, p.14): 

Figura 4- modelo de Carli para o organograma da Cia E Merg em Ap à DE 

Fonte: Carli, 2007 

Figura 5- modelo de Carli para o organograma da Cia E Merg em Ap à ECEx 

Fonte: Carli, 2007 
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[...]A partir desta pesquisa doutrinária, nota-se que a estrutura de pessoal 
previsto para a atividade de mergulho nas Cia E Cmb/Bda Inf Mtz e C Mec, 
bem como para os BE Cmb, limita-se a equipes de até 03 (três) homens. Nas 
Cia E Cmb/Bda, consta apenas 01(uma) equipe, e nos BE Cmb/DE, 01(uma) 
equipe por SU.  

 

  

2.2.5 Proposta ideal da estrutura organizacional da Companhia de 

Engenharia de Mergulhadores 

 

 

Do exposto, uma proposta adequada de estrutura organizacional da Cia 

Eng Merg compõe-se de pelotões de manobra parecidos com os pelotões tipo I 

do estudo de Carli, ou seja, com grupos especializados em missões 

específicas. Contudo, cabe uma ressalva: por razão de aumento de 

flexibilidade a Cia E Merg pode montar módulos especializados, dosados de 

acordo com a missão. Assim, o organograma da Cia E Merg não é estanque, 

podendo variar conforme cada estudo de situação. 

 

Figura 6- Organograma proposto da Cia E Merg 

Fonte: O Autor 

 

Assim, haveria dois pelotões de manobra, o primeiro voltado para o 

Figura 7- Organograma do Pelotão de Mergulho Leve 

Fonte: O Autor 
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apoio de engenharia à mobilidade dos elementos empregados em primeiro 

escalão, adestrados para cumprir missões de desminagem subaquática, 

destruições subaquáticas, apoio a abertura de brechas e passagens, dentre 

outras missões. Esse pelotão, deve ter aguçada capacidade de 

reconhecimento especializado de Engenharia, na medida em que, pelo escopo 

das missões, está mais voltado ao apoio de engenharia de mergulhadores nas 

operações ofensivas. O pelotão seria formado pelo Grupo de Reconhecimento, 

o Grupo de Destruições e Minagem, além do tradicional Grupo de Comando e 

Apoio. Ao todo, o pelotão contaria com 21 homens, podendo formar até 4 

equipes de mergulho, supervisionada por seu comandante. 

 

A outra peça de manobra estaria mais vocacionada às missões de Apoio 

Geral de Engenharia, e de organização do terreno. Portanto, deve estar 

adestrado para tarefas mais pesadas, tais como reparação, melhoramento ou 

construção de estruturas aquáticas (pontes, portos, cabeças de ponte, 

embarcações, etc), lançamento de obstáculos subaquáticos artificiais e 

agravamento de obstáculos aquáticos naturais, dentre outras atividades. 

Esse pelotão seria composto pelo grupo de obras subaquáticas, grupo 

de montagem de obstáculos, o grupo de busca, salvamento e reflutuação e o 

grupo de comando e apoio. Do mesmo modo que o primeiro pelotão, este 

contaria com 21 homens, podendo formar 4 equipes de mergulho composto de 

05 mergulhadores. 

 

Figura 8- Organograma do Pelotão de Mergulho Pesado 

Fonte: O Autor 
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Ademais, seria importante manter estrutura de apoio similar à Cia Eng 

Cmb genérica, isto é, um pelotão de apoio geral, o Pelotão de Apoio, e um 

pelotão de apoio especializado, o Pelotão de Equipagem de Mergulho. 

O Pelotão de Comando e Apoio seria o principal responsável pelas 

atividades fora da água que possibilitariam as missões de mergulho. Seria 

composto pelo Grupo de Comunicações, responsável por instalar, operar, 

manter e proteger as ligações da Cia E Merg. Ademais, haveria um Grupo de 

Comando, responsável pela administração da Cia E Merg e pela instalação e 

operação do Posto de Comando. Também haveria um Grupo de Suprimento, 

responsável por receber, armazenar e distribuir os suprimentos destinados à 

Cia. Ademais, o Grupo de Manutenção realizaria a manutenção das viaturas, 

dos motores de popa e dos materiais de mergulho até o 2º Escalão. 

 

Figura 9- Organograma do Pelotão de Apoio 

Fonte: O Autor 

 

De especial importância, o Grupo de Saúde deve ser especializado para 

a atividade de mergulho, ou seja, afetos à medicina barotraumática. 

Adicionalmente o Grupo de Saúde deve ter elementos aptos a realizar análise 

da água, a fim de prover segurança ao mergulho. Por fim, o transporte do 

pessoal e do material de mergulho caberia ao Grupo de Transporte. O Pel Ap 

contaria com cerca de 40 homens, com prioridade ao completamento do Grupo 

de Saúde e do Grupo de Manutenção. 

Enfim, o Pelotão de Equipagem de Mergulho seria responsável pelo 

apoio dentro da água aos mergulhadores, principalmente na operação de 
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embarcações e bases flutuantes. Para tanto, contaria com o Grupo de 

Embarcações Pesadas, responsável por operar embarcações tipo Balsa, o 

Grupo de Embarcações Leves, responsável por operar botes pneumáticos e 

embarcações tipo lancha, o Grupo de Materiais Flutuantes, para operar bases 

flutuantes, portadas leve, etc. Haveria também um grupo de material de 

mergulho responsável pelo gerenciamento dos materiais de mergulho 

autônomos e dependentes. Contaria, por fim, com o Grupo de Apoio, para 

realizar docagem, melhoramento de solo das margens e outros trabalhos que 

permitam a utilização de embarcações nas águas sobre a Zona de Ação da Cia 

E Merg. 

 

 

Figura 10- Organograma do Pelotão de Equipagem de Mergulho 

Fonte: O Autor 

 

2.3 EMPREGO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE MERGULHADORES 

 

 

2.3.1 Missões Básicas 

 

 

A Cia E Merg é uma subunidade especializada que pode ser adjudicada 

ao Grupamento de Engenharia da Divisão de Exército ou Corpo de Exército. 

Assim, cabe ao Grupamento de Engenharia, quando solicitado pelo escalão 

subordinado, definir o emprego, a forma de apoio e a situação de comando dos 

mergulhadores em relação ao elemento apoiado. Nesse sentido, o manual de 
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campanha “A Engenharia de Corpo de Exército e de Divisão de Exército” deixa 

claro que: 

[...] Caberá ao Gpt E definir o emprego, a forma de apoio ou situação de 

comando dos meios especializados que forem adjudicados. (BRASIL,2019, 
p.3-2) 

 

Ademais, o referido manual estabelece que aos módulos e subunidades 

especializadas é possível empregar qualquer forma de apoio e situação de 

comando: 

[...] As SU especializadas podem ser empregadas de maneira 
descentralizada e suas frações podem trabalhar em qualquer forma de apoio 
ou situação de comando. (BRASIL,2019, p. 3-5) 

 

Não obstante, devido às características especiais das missões de 

mergulho, deve-se buscar empregar a Cia E Merg em apoio suplementar, 

preferencialmente, específico. 

Dito isso, a Cia E Merg tem a missão de multiplicar o poder de combate 

dos elementos aos quais fornece o apoio de engenharia, visando a 

proporcionar-lhes mobilidade, contramobilidade e proteção, bem como o apoio 

geral de engenharia ao seu próprio escalão 

As missões básicas para uma Cia E Cmb são elencadas no manual C5-

1 – “O Apoio de Engenharia ao escalão Brigada” e no manual “A Engenharia 

nas Operações”, que as resumem:  

[...]As tarefas de Engenharia podem ser enunciadas valendo-se do 
acrônimo REPOIA – reconhecimentos, estradas, pontes, organização do 
terreno, instalações e assistência técnica. (BRASIL,1999, p.1-5) 

 

 Embora necessite de alguma adaptação, essas tarefas também 

resumem o emprego da Cia E Merg, e há grande importância de serem 

reafirmadas, na medida em que há inclinações de tropas altamente 

especializadas em executar missões atinentes a sua especialização, mas 

completamente alheias à arma de Engenharia. No tocante ao mergulho de 

engenharia, por exemplo, missões de infiltração e assalto anfíbio, dentre 

outras, devem ser evitadas, a fim de preservar as características e princípios 

de emprego da Arma.  
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2.3.2 O Emprego de Mergulhadores de Engenharia em Exércitos de 

Nações Amigas 

 

 

2.3.2.1 Argentina 

 

 

Na medida em que a tropa de mergulhadores do exército argentino não 

se limita a engenheiros, as missões elencadas no manual ROP-64-01 – “La 

Compañia de Buzos de Ejército” abrangem tarefas alheias à Arma de 

Engenharia, como infiltrações e emboscadas, o que os fazem mais próximos 

do mergulho de combate desempenhado pelas Forças Especiais do Brasil. 

Além disso, o manual não inclui no rol de capacidades missões de Apoio Geral 

de Engenharia, o que a distancia ainda mais da doutrina do Exército Brasileiro 

para a Arma. 

De todo modo, o referido manual aponta “funciones” típicas da Arma de 

Engenharia do Exército Brasileiro: 

[...] Funciones. Las funciones que podrán cumplir los Elementos de Buzos 
de Ejército son: 

a. Movilidad: concretada mediante el desarrollo de algunas siguientes 
tareas: 

1) Apertura de brecha. 
2) Remoción de obstáculos acuáticos. 
3) Voladuras. 
4) Remoción de demoliciones preparadas nucleares y convencionales. 
b. Contramovilidad: concretada mediante el desarrollo de algunas 

siguientes tareas: 
1) Construcciones de obstáculos minados costeros de protección de 

escassa magnitud 
2) Cortes. 
3) Desarmado. 
4) Incendio. 
5) Retiro de partes. 
6) Contaminación. 
7) Inundaciones. 
8) Voladuras (ARGENTINA,2001)5 

 

 

 

                                                           
5 Tradução livre: “Funções: as funções que os elementos de mergulho do exército poderão cumprir são: 
a) Mobilidade: feitas pela execução das seguintes atividades: 1) Abertura de Brecha 2) Remoção de 
Obstáculos Aquáticos 3) Detonações 4) Redução de explosivos nucleares e convencionais (EOD-III). b) 
Contramobilidade: Realizada por meio das seguintes atividades: 1) Construção de obstáculos minados 
costeiros e proteção de pequeno vulto 2) Cortes 3) Desmontes 4) Incêndios 5) Sabotagem  6) 
Contaminações 7) Inundações 8) Destruições” 
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2.3.2.2 EUA 

 

O emprego dos mergulhadores de engenharia do exército norte-

americano não difere muito daquilo exposto acima, como se pode inferir do 

enxerto abaixo retirado do manual TM 3-34.83 ENGINEER DIVING 

OPERATIONS: 

  

[...] Engineer divers provide support to assured mobility for the forward 
movement of troops and equipment. Divers also provide support to general 
engineering operations in and around water. Supporting assets range from 

a small scuba team to multiple larger teams with a diverse range of 
capabilities. Divers enhance protection by conducting force protection swims 

and emplacement of underwater obstacles and barriers. Divers also enable 
expeditionary logistics by providing accurate waterway datum, surveys, and 
repair of existing waterfront facilities. Engineer dive missions assist in build 
capacity through infrastructure support and sustainment operations. (grifo 
nosso). (EUA, 2013)6 

 

O referido manual vai além e elenca as principais missões dentro de 

cada atividade de engenharia, resumida na tabela abaixo: 

Tarefa Atividades 

Mobilidade/Contramobilidade - Apoio à transposição de curso d’água 

- Construção e Reparo de pontes, 

inclusive subaquáticas 

- Reconhecimento hidrográfico 

- Redução/Lançamento de Obstáculos 

- Desobstrução de vias submarinas; 

Proteção - lançamento de barreiras anti-impacto e 

antimina, be, como redes antinadadores 

para proteção de meios de transposição 

e outras estruturas aquáticas 

Apoio Geral de Engenharia - Abertura, Construção e reparação de 

portos 

                                                           
6 Tradução livre: “Mergulhadores de engenharia apoiam para assegurar a mobilidade de tropas e 
equipamentos. Mergulhadores também fornecem apoio geral de engenharia dentro e nas imediações 
da massa d’água. As equipes variam de um pequeno time de mergulho livre até múltiplos e maiores 
times com uma miríade de capacidades. Mergulhadores aperfeiçoam a proteção conduzindo escoltas a 
nado e lançando obstáculos subaquáticos e barreiras no curso d’água. Mergulhadores também 
permitem a logística provendo precisos reconhecimentos e recuperando estruturas aquáticas. Missões 
de mergulho de engenharia ajuda a aumentar poder de combate por meio de tarefas de instalação e 
operações de mobilização.” 
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- Reflutuação de materiais e estruturas 

- Reparação, ancoragem e docagem de 

navios. 

- Reconhecimentos especializados em 

estruturas aquáticas, como barragens 

- Cortes subaquáticos 

 

Fonte: EUA, 2013 (adaptado) 

  

 

 

 

 

2.3.3 Limitações 

 

 

No tocante a Engenharia, o manual C5-10 elenca as seguintes 

limitações para a Cia E Cmb Genérica: 

 

[...] A Cia E Cmb/Bda tem capacidade limitada para: 
a. construir e melhorar campos de pouso e ZPH; 
b. executar trabalhos de camuflagem; 
c. construir instalações; 
d. construir e melhorar estradas; e 
e. atuar, limitada pelo armamento orgânico, na defesa de seus canteiros 
de trabalho. (BRASIL, 2001, p. 3-2) 

 

 Desses, a construção de zonas de pouso e a construção e melhoria de 

estradas, por razões óbvias, são irrelevantes para a Cia E Merg. Já as 

considerações sobre a camuflagem, autodefesa e instalações são 

potencializadas pelas características das missões de mergulho 

Adicionalmente, a atividade de mergulho impõe restrições adicionais aos 

trabalhos de engenharia. Essas limitações podem ser classificadas como de 

ordem técnica, de natureza ambiental ou de ordem sanitária. Como salienta 

Carli: 

[...] A Cia E Merg estará limitada pelo material que possuir, de acordo com 
suas especificações técnicas; pelo meio ambiente, quando este apresentar 
condições desfavoráveis à realização do mergulho; e pelas próprias 
características da atividade, que restringe o homem na realização de 
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mergulhos sucessivos e na possibilidade de realizar deslocamentos aéreos 
nas horas seguintes a imersão. (2007, p.45) 

 

A tabela abaixo resume os principais fatores limitantes ao emprego de 

mergulhadores de Engenharia 

 

Natureza da Restrição Tipo 

Ambiental Correnteza 

Ambiental Maré/Tromba D’água 

Ambiental/Técnico Visibilidade 

Ambiental/Técnico Leito 

Ambiental Temperatura da água 

Ambiental/Técnico/Sanitário Profundidade 

Técnico/Sanitário Poluentes, Agentes 

químicos, biológicos e 

nucleares. 

Operacional Baixo poder de fogo 

Operacional Baixa capacidade de 

evasão fora do ambiente 

aquático 

Operacional Trabalho em pequenas 

equipes com dependência 

inescapável de equipe de 

apoio 

Fonte: o autor 

 

2.4 EMPREGO DOS PELOTÕES COMPONENTES CONFORME 

ORGANOGRAMA PROPOSTO 

 

 

Composto por 02 (dois) pelotões executivos e 02 (dois) pelotões de 

apoio, para cumprir sua missão geral, a Cia E Merg tem em seus pelotões 

componentes tarefas comuns a todos e específicas a cada um dos pelotões. 

 

 

2.4.1 Missões comuns aos pelotões executivos 
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Coerente com os conceitos de modularidade e flexibilidade, embora os 

pelotões executivos sejam especializados em certas atividades, é necessário 

que haja tarefas de mergulho na qual todo o efetivo da Cia E Merg esteja apto 

a executar. 

Em uma primeira análise, na medida em que as tarefas de Engenharia 

podem variar sobremaneira em escopo e amplitude, é importante que os 

mergulhadores estejam em condições de operar em ambos os sistemas de 

mergulho, ou seja, mergulho autônomo e mergulho dependente. A título de 

exemplo, missões de lançamento de obstáculos subaquáticos podem requerer 

tanto a flexibilidade proporcionada pelo mergulho autônomo quanto o “tempo 

de fundo” fornecido pela modalidade dependente. 

Por seu turno, tarefas próprias do meio de mergulho, de baixa 

complexidade relativa, também devem constar no rol de atividades comuns a 

todo integrante mergulhador da Cia E Merg. Assim, reconhecimentos sumários, 

busca e salvamento de pequeno porte, pequenas demolições, pequenas 

operações de solda e corte e primeiros-socorros, por exemplo, precisam fazer 

parte das capacidades de qualquer engenheiro mergulhador. Exemplo real 

desse tipo de atividade é o apoio a assaltos aeroterrestres cuja Zona de 

Lançamento contém ou está contida em cursos d’água de vulto, para fins de 

busca e salvamento de material e pessoal. A Cia E Merg pode fornecer apoio 

suplementar específico aos elementos da companhia de Engenharia orgânica 

ao elemento em primeiro escalão.  

Nada obstante, missões mais complexas requerem efetivos ainda mais 

especializados, o que se tentará expor nas linhas que seguem.  

 

 

2.4.2 O Pelotão de mergulho leve 

 

 

Conforme exposto alhures, o pelotão de mergulho leve seria o elemento 

de emprego da Cia E Merg mais vocacionado a realizar atividades atinentes ao 

apoio a mobilidade, principalmente em operações ofensivas, sendo 
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especializado em reconhecimentos técnicos, demolições subaquáticas, 

(des)minagem subaquática, EOD e apoio ao lançamento de meios de travessia 

de cursos d’água obstáculo. 

 

2.4.2.1 Reconhecimento Técnico do Terreno Subaquático 

 

Destarte, uma das principais formas de emprego do pelotão de mergulho 

leve seria a execução de reconhecimentos técnicos de engenharia dos cursos 

d’água, de pontes e de outras estruturas aquáticas de interesse às operações. 

Inicialmente, cabe ressaltar que o manual C-5-36 “O Reconhecimento de 

Engenharia” estabelece responsabilidade desse tipo de atividade à Divisão de 

Exército: 

[...] Caberá à Divisão de Exército acionar suas unidades diretamente 
subordinadas para obtenção de informes e informações de engenharia. O 
produto dessa busca deverá ser transmitido as demais unidades. (BRASIL, 
1997, p. 1-2) 

 

 Assim, seria de responsabilidade do Grupamento de Engenharia realizar 

reconhecimentos técnicos de engenharia, podendo valer-se, nos ambientes 

operacionais subaquáticos, da Cia E Merg, portanto. 

No caso dos reconhecimentos de pontes, a Cia E Merg, obviamente, 

seria empregada para obter informes e informações de infraestrutura, o que 

abarca, por exemplo vigas e sapatas. É válido destacar que, pela especialidade 

desta tropa, os mergulhadores devem ser empregados, prioritariamente, em 

reconhecimentos detalhados (em contraste aos reconhecimentos sumários) 

que o C5-36 define como aquele: 

 

[...] feito quando existir tempo e pessoal especializado para executar uma 

análise pormenorizada da ponte, incluindo estimativas de reparação e 
destruição (grifo nosso) (BRASIL, 1997, p. 1-3) 

 

Outra possibilidade para o pelotão de mergulho leve é o reconhecimento 

de cursos d’agua obstáculo, principalmente sobre a profundidade, a natureza 

do leito e a existência de obstáculos artificiais. Inclusive, o C-5-36 aborda a 

possibilidade de se utilizar equipes especializadas para executar 

reconhecimentos subaquáticos – isto é, mergulhadores. Embora também seja 

útil para determinação do valor militar do curso d’água em operações 
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defensivas, esses relatórios servem principalmente à determinação de locais 

de travessia em operações de transposição de curso d’água. Nesse ínterim, 

por exemplo, o Pelotão de mergulho leve pode ser empregado em reforço aos 

elementos de inteligência a fim de confeccionar o Relatório Especial para 

Transposição, previsto no manual C-31-60 “Operações de Transposição de 

Curso D’água”. 

 

Figura 11 -– militares franceses executam reconhecimento de engenharia no lago Condolet 

Fonte: Fonte: www.plongee-infos.com/les-plongeurs-de-combat-du-1er-reg/, Acesso: 21 Jul 

2021 

 

 

Ainda, o manual do exército americano FM-30-90-12 – “Combined Arms 

Gap-Crossing Operations”, por conter apêndice específico sobre o tema, 

detalha algo mais o apoio de engenheiros mergulhadores em operações de 

transposição de curso d’água: 

 

[...] Maneuver commanders require up-to-date intelligence of crossing sites to 
choose the most appropriate site or sites. Divers work closely with MRBCs 
and reconnaissance elements to provide accurate information for the CSC. 
Divers conduct nearside and farside reconnaissance and perform bottom 
composition surveys (see FM 3-34.170). Some information divers collect may 
include the following: gap width, stream velocity, nearside and farside bank 
composition and characteristics, bottom composition, obstacle type and 
location , approach and bypass information. 
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The survey of a wet-gap-crossing site is similar to other hydrographic 
surveys conducted by divers. The degree of accuracy delivered will depend 
upon the commander’s requirements and the threat level. In an unsecured 
location, engineer divers require support from security personnel. Diving 
teams also conduct inspections and surveys of deepwater fording sites. When 
the divers cannot easily span the distance between banks, an inflatable boat 
or a BEB can be used. Helicopters may be used to drop teams in the water or 
place teams on the farside if the situation permits. Engineer diving teams 
routinely conduct reconnaissance at night to avoid detection and keep 
crossing site locations from being compromised. 

Hydrographic surveys provide a depiction of underwater bottom profiles of 
an operational shoreline or port area. Products from a survey may indicate 
bottom depth gradients, ship channels, and the location and type of 
obstructions that may impede vessel traffic. Hydrographic surveys can be 
done with two levels of accuracy. A hasty survey is quicker to perform and 
gives the commander a general idea of the bottom profile, but the degree of 
detail is correspondingly less. A deliberate survey can take more time but 
produces more accurate results and provides a complete picture of the 
underwater profile, including obstacles. 7 
 

Adicionalmente, cabe lançar luz sobre reconhecimentos para apoio geral 

de engenharia. Esse tópico cresce de importância com a recente tendência de 

reativação do acervo de obras aquáticas do Departamento de Engenharia de 

Construção. Mergulhadores podem realizar uma gama de reconhecimentos, 

comumente chamadas de inspeções subaquáticas. A Construção da Barragem 

em Bagé/RS, por exemplo, demandará medidas de segurança adequadas 

durante sua execução, destacando a necessidade desse tipo de atividade de 

mergulho. 

                                                           
77 Tradução livre: “Comandantes táticos demandam dados de inteligência atualizados sobre os locais de 
travessia a fim de que possam escolher o local ou os locais mais apropriados. Mergulhadores trabalham 
cerrados com a Companhia de Engenharia de Pontes e outros elementos de reconhecimento para 
prover informações precisas às Companhias de Apoio ao Combate. Mergulhadores conduzem 
reconhecimentos da primeira e segunda margem e do leito do rio. Algumas informações que 
mergulhadores podem obter incluem: largura do rio, velocidade da correnteza, composição e 
característica dos taludes em ambas as margens, composição do leito, localização e identificação de 
obstáculos, informações sobre melhores abordagens das margens.  
 O estudo do terreno nos locais de travessia são similares a outros feitos por mergulhadores. O 
grau de precisão e detalhamento dependerá da demanda do comandante de travessia e dependerá 
também da ameaça. Em uma área insegura os mergulhadores precisarão de apoio que provenham-lhes 
segurança. Mergulhadores também conduzem reconhecimentos de locais de travessia em águas 
profundas. Quando o mergulhador não for capaz de vencer a largura do rio, embarcações podem ser 
utilizadas. Helicópteros podem ser usados para lançar mergulhadores em locais específicos ou transpô-
los até a segunda margem, se a situação permitir. É comum que mergulhadores executem 
reconhecimentos noturnos com o intuito de evitar a detecção pelo inimigo e de não revelar o local da 
travessia. 
 Estudo do terreno subaquático dão uma descrição do perfil do leito de um ancoradouro ou 
porto operacional. Produtos de informação podem indicar o gradiente de profundidade, canais e a 
localização de obstáculos naturais que possam impedir o tráfego de embarcações. O estudo do terreno 
pode ser executado em dois níveis de precisão: um relatório sumário a fim de dar uma noção geral 
sobre o leito do rio ao comandante, ainda que o nível de detalhamento seja substancialmente menor, 
nesse caso. E um relatório preparado que, embora tome mais tempo, é capaz de produzir resultados 
mais confiáveis, fornecendo o quadro completo do perfil subaquático, incluindo obstáculos.” 
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Figura 12 - Mergulhador inspeciona estrutura de barragem 

Fonte: http://www.aquatecsub.com.br/empresa.php, Acesso: 12 Mai 2021 

 

Por fim, ressalta-se que, para reconhecimentos de engenharia, convém 

usar em larga escala Veículos Remotamente Controlado, que devem estar 

presente na dotação de material desse pelotão. 

 

 

Figura 13- Equipamento remotamente controlado para reconhecimentos subaquáticos 

Fonte: https://opetroleo.com.br/rovs-os-robos-submarinos-que-navegam-pelo-fundo-mar-

confira/, Acesso: 21 Jul 2021 
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2.4.2.2 Explosivos e Destruições Subaquáticas 

 

 

Embora sejam quase ilimitadas as possibilidades de uso de destruições 

subaquáticas nas operações militares, são as pontes, por seu valor militar e por 

sua evidente natureza de ponto crítico, os principais alvos desse tipo de 

atividade. 

Quer seja em pontes de equipagem, quer seja em pontes de 

infraestrutura viária, mergulhadores podem ser empregados para negar ao 

inimigo o uso desses importantes recursos. O mesmo raciocínio pode ser 

utilizado em consideração a outras estruturas aquáticas, como portos, píeres e 

pontos de ancoragem, que podem ser importantes pontos nodais logísticos. 

Por fim, rochas e outros obstáculos como embarcações afundadas 

podem inviabilizar o uso de locais de travessia. Assim, mergulhadores podem 

realizar pequenas operações de derrocagem a fim de desobstruir o itinerário de 

travessia. Importante ressaltar que esse tipo de atividade, derrocagem 

subaquática, pode ser empregadas em tempo de paz, em obras de 

infraestrutura, o que pode servir para o adestramento da tropa. 
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Figura 14- Mergulhador em derrocagem com explosivos 

Fonte: www.plongee-infos.com/les-plongeurs-de-combat-du-1er-reg/, Acesso: 21 Jul 2021 

 

2.4.2.3 Desminagem, EOD Subaquático e abertura de brechas 

 

 

O lançamento de minas subaquáticas é forma bastante simples de se 

aumentar o valor defensivo dos cursos d’água obstáculo, como explica o 

manual de campanha C-5-37 “MINAS E ARMADILHAS”: 

As minas subaquáticas são os engenhos explosivos mais adequados para 
serem empregados abaixo da superfície da água, são detonadas 
quando um alvo atinge determinada distância e influencia seu mecanismo de 
disparo, ou quando o alvo colide com a própria mina. Pode ainda ser 
detonada, a distância, desde um ponto de terra, por controle remoto. Alguns 
tipos especiais de minas fogem a tal conceituação, como as que são afixadas 
aos navios por mergulhadores. (BRASIL, 2000, p. 3-24) 

 

Assim, nas operações de transposição de curso d’água, os 

mergulhadores do pelotão leve podem ser excelentes recursos de apoio à 

mobilidade, diminuindo a diferença de poder de combate entre as tropas 

inimigas – que defendem – e a tropa atacante. No entanto, devido à grande 

complexidade dos artefatos explosivos usados na guerra moderna, a Cia E 

Merg deve estar em condições de receber em reforço, elementos 
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especializados em EOD (“Explosive Ordinance Disposal”) subaquático acima 

do nível II.  

Nesse sentido, segundo o manual FM 3-34.280/20 “ENGINEER DIVING 

OPERATIONS”, os destacamentos de mergulhadores do exército americano 

não dispõe, organicamente, de tropas especializadas em EOD, o que evidencia 

a dificuldade de executar o EOD subaquático. 

 

 

Ainda nesse ínterim de apoio à mobilidade, o pelotão leve de 

mergulhadores pode executar a tarefa de redução dentro do contexto de 

operações de abertura de brecha, principalmente, nas áreas anteriores e no 

limite anterior da área de defesa avançada (LAADA), caso locado em rios 

sufucientemente caudalosos para o emprego do meio de mergulho. 

 

 

Figura 15- Mergulhador executa desminagem subaquática 

Fonte: GIHD, 2016 
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Figura 16- Militares da 12ª Cia E Cmb realizam adestramento em abertura de brecha 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CQekcUSCTr6/?utm_medium=copy_link, Acesso: 21 Ago 

2021 

 

2.4.2.4 Pontagem e Proteção Subaquática 

 

Atividade das mais importantes para o apoio de Engenharia à 

mobilidade, a atividade de montagem de pontes de equipagens demanda 

significantemente o suporte de mergulhadores. Esse suporte, basicamente, 

resume-se a três categorias: preparações específicas de rampas com 

explosivos, construção de pontes submersas e proteção dos meios de 

travessia. 

Em algumas situações, quando as margens ou são bastante taludadas, 

ou a profundidade junto a elas não permitem a montagem dos meios de 

travessia, uma solução de engenharia viável pode ser o emprego de explosivos 

no leito do rio para fabricar acessos vantajosos para os meios de travessia, 

sobretudo das pontes de equipagens. 

A construção de pontes submersas pode ser uma possibilidade de 

emprego do pelotão de mergulho leve. Embora os manuais de campanha 

dentro do Exército Brasileiro pouco abordem o tema, casos históricos e 

manuais de outros exércitos exemplificam a existência dessa capacidade da 

Cia E Merg. A título de exemplo, o corpo de engenheiros do exército americano 
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construiu ponte submersa em curso d’água obstáculo durante a Guerra da 

Coréia. A construção de estruturas submersas de pontes é prevista, ademais, 

no manual FM 3-34.280/20 “ENGINEER DIVING OPERATIONS”, do Exército 

Americano, como possibilidade dos “diver detachments. Ressalta-se que essa 

possibilidade amplifica o fator surpresa requerido em alto grau pelas operações 

ofensivas, potencializando sobremaneira o poder de combate do elemento 

apoiado. 

 

 

Figura 17 - Ponte submersa na guerra da Coreia (1950). 

Fonte: https://history.army.mil/photos/korea/kwengin/bridges.htm, Acesso: 19 Jul 2021 

 

Por fim, a proteção dos meios de travessia é crucial para as operações 

de transposição de curso d’água, pois, conforme o manual C-31-60 

“OPERAÇÔES DE TRANSPOSIÇÃO DE CURSO D’ÁGUA” vaticina que: 

[...] O inimigo buscará, em qualquer situação, destruir as pontes. Poderá 

até mesmo permitir sua construção para, após sua conclusão, atacá-las. É 
necessário, portanto, prever a proteção das pontes. Os engenheiros 
constroem estacadas e redes à montante e à jusante das pontes, para essa 
proteção. (BRASIL, 1996, p. 4-3) 

 

Os mergulhadores do pelotão leve podem fazer as vezes desses 

“Engenheiros” citados pelo manual doutrinário. Adicionalmente, ratificando essa 

possibilidade, o manual norte-americano sobre operações de mergulho de 

engenharia a elenca a atividade de proteção no rol das missões dos 

destacamentos de mergulhadores: 

 

[...] Once the bridging is emplaced, divers assist in installing impact booms,  
antimine booms, and antiswimmer nets to prevent damage caused by 
waterborne munitions and collision by floating debris. Antiswimmer nets are  
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placed both upstream and downstream to protect bridges from enemy 
swimmers or underwater demolition teams.8 (EUA, 2013, p. 15) 

  

 Esse tipo de tarefa, ademais, aumenta a flexibilidade do comandante 

tático na escolha de locais de travessia, pois diminui os riscos de construção de 

pontes a jusante dos demais locais de travessia. 

 

Figura 18 - Sistema de proteção de pontes segundo manual norte-americano 

Fonte: EUA, 1988 

 

2.4.3 O Pelotão de mergulho pesado 

 

 

A outra peça de manobra da Cia E Merg – o pelotão pesado de 

mergulhadores – estaria vocacionado a tarefas que exijam mais tempo de 

fundo do combatente, embora, ofereçam, por sua natureza, menor risco de 

ação inimiga durante a operação de mergulho. 

 

 

2.4.3.1 Organização do Terreno Subaquático 

 

 

Tipicamente de Engenharia, trabalhos de contramobilidade podem ser 

executados pelo pelotão de mergulho pesado. O manual do exército 

canadense B-GL-361-007 “COMBAT DIVING” elenca alguns obstáculos que 

                                                           
8 Tradução livre: “Uma vez lançada a ponte, mergulhadores são empregados para instalar barreiras de 
impacto, barreiras anti-mina e redes anti-mergulhadores a fim de evitar danos causados por munições 
aquáticas ou por colisão com resíduos sólidos na superfície da água. As redes são instaladas a montante 
e a jusante do rio para evitar a atuação inimigas de elementos a nado ou de equipes de destruição 
subaquática.” 
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podem ser usados na linha d’água e submersos, que, em geral, são os 

mesmos usados em linha seca: 

[...] Obstacles that could be emplaced by combat divers are: 
a. Submerged log booms with wire or spikes anchored to the river bed or 

shoreline. 
b. Chain or SWR running between piles beneath the water line. 
c. Concrete obstacles, normally prefabricated but sometimes improvised 

using highway barriers or curbs. These are difficult and time consuming to put 
into place with most of the work carried out above water to transport them to 
location and lower them off the boat, raft, or barge. 

d. Steel obstacles, normally improvised from beams or railway tracks. 
They are normally pre-fabricated on shore and moved into place by boat, raft, 
or barge.The divers help to place them accurately on the bottom. 

e. Wire obstacles, usually for dismounted soldiers9.(CANADÁ, 2002, p.38) 

 

Outros obstáculos possíveis podem incluir a instalação de campos de 

minas submersos, de minas anticarro na primeira ou na segunda margem de 

um curso d’água. Ressalta-se que negar ou impedir o acesso inimigo a locais 

de travessia pode inviabilizar a execução de operações de transposição de 

curso d’água. Nas operações ofensivas, a proteção de flanco e de retaguarda, 

se apoiado em curso d’água, pode ganhar valor defensivos especial com o 

emprego da Cia E Merg na organização do terreno.  

 

 

Figura 19 - Exemplo de barreiras aquáticas 

Fonte: www.bolinabooms .com, Acesso: 21 Jul 2021 

                                                           
9 Os obstáculos que mergulhadores de combate podem lançar são: 

a. Barreiras submersas com arames farpados e concertina ancorados no leito do rio ou na 
margem 

b. Correntes cortando rio abaixo da linha d’água apoiadas em longarinas 
c. Obstáculos de concreto, normalmente pré-fabricados, mas também improvisados usando “gelo 

baiano”. São bastante custosos e difíceis de lançar, sendo que a maior parte do trabalho é feita 
fora d’água como o transporte e a retirada da embarcação. 

d. Obstáculos de ferro, normalmente improvisados com trilhos de trem. Geralmente são pré-
fabricados no porto e lançados por barcos, canoas ou barcaças. Os mergulhadores agem para 
locar os obstáculos com precisão 

e. Obstáculos de arame, normalmente para tropa a pé 
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Além da execução de operações de contramobilidade, talvez a principal 

função da Cia E Merg nessa seara seja a prestação de assistência técnica ao 

comandante tático no planejamento do plano de barreiras que requeira 

obstáculos em linha d’água. Nesse sentido, seria ideal que o pelotão pesado de 

mergulhadores se especialize em atividades de contramobilidade a fim de 

prestar o melhor apoio de engenharia possível. 

  

 

2.4.3.2 Instalações Aquáticas 

 

 

Mergulhadores do pelotão pesado devem ter a capacidade de atuar na 

construção, reparação, melhoramento e inspeções das estruturas aquáticas, 

tais como píeres, portos fluviais de pequeno porte, desmonte subaquático de 

rochas, pequenas represas e barragens, sapatas e vigas de pontes 

permanentes e semipermanentes, eclusas, dentre outras estruturas. Tais 

atividades possuem grande importância nos ambientes operacionais onde o 

curso d’água é importante para fluxo logístico e eixos de progressão, como o 

exemplo do ambiente de selva e de pantanal. 

Ainda, no contexto de operações ofensivas, trabalhos sumários de 

construção podem ser importantes para condução de operações. A construção 

de rampas e o melhoramento de margens nos locais de travessia tem o condão 

de tornar as operações de transposição de curso d’água viáveis. 

 

 

2.4.3.3 Outras missões de Apoio Geral de Engenharia 

 

 

Em geral, missões de apoio geral de engenharia exigem alto grau de 

adestramento, pois requerem, por vezes, habilidades artesanais do militar. 

Esse imperativo não muda para os mergulhadores que exercem esse tipo de 

atividade. Assim é adequado haver pelotão especializado para exercer essas 

tarefas. Ademais, por geralmente exigirem tempo de fundo maior que as 
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demais missões da Cia E Merg, é natural que essas tarefas sejam conduzidas 

na modalidade dependente de mergulho. Viu-se que o pelotão mais adequado 

para missões com essas características é o pelotão pesado de mergulhadores. 

São exemplos dessas tarefas, o reforço de blindagem subaquática de 

embarcações e outras estruturas, o apoio à instalação de cabos e fios para 

estabelecimento de comunicações e a recuperação e inspeção de cascos de 

embarcações. Esta última atividade pode ser de grande valia ao escalão 

apoiado dentro do ambiente de selva, onde substancial número dos 

deslocamentos e, pois dos eixos de progressão e suprimento dão-se pelas 

hidrovias da região. Ilustrativamente, o 8º Batalhão de Engenharia de 

Construção necessitou realizar a reforma de sua embarcação tipo balsa – meio 

importante da logística da unidade-, demandando trabalhos de corte e solda 

abaixo da linha d’água. Por ter o serviço sido feito de forma terceirizada – em 

larga medida pela escassez de militares aptos a realizar esse tipo de tarefa-, 

perdeu-se a oportunidade de adestrar o mergulhadores no apoio geral de 

engenharia. 
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Figura 20- Balsa do 8º BEC em manutenção 

Fonte: o autor 

 

Por fim grande parte das missões de mergulho dentro do exército 

brasileiro são de busca e salvamento de pessoal e material perdidos. Ressalta-

se que esse tipo de atividade é menos afeta à Cia E Merg que às Engenharias 

da Brigada e à célula de engenharia da Base Logística Terrestre. Aos 

mergulhadores do pelotão pesado caberia aquelas missões de maior 

complexidade técnica. A título de exemplo, em 2015, uma embarcação de 

aproximadamente 24 metros, após afundar durante uma tempestade no 

principal porto do Havaí (EUA), foi reflutuada pelo 7º Destacamento de 

Mergulhadores de Engenharia. A alta complexidade da missão fica evidente no 

trecho abaixo: 
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[...] The commander of the 7th Engineer Dive Detachment eagerly accepted 
the challenge since the mission would provide a opportunity to evaluete the 
unit’s mission-essential task list at all levels. The 25 dive personnel in the 
detachment, from second class diver to diving officer, could be trained and 
evaluated in their military occupational specialty proficiency throughout the 
exercise. Because it represented the largest whole-vessel salvage attempts 
the unit would conduct in recente memory, the mission would test the 
engineering capabilities of the unit diving supervisors as they orchestrated a 
float plan that would rise the ship in one-piecem while protecting the 
surrounding structures and vessels, with minimal impact to the environment. 
The mission would give the command a real-world display of the capabilities 
of the detachment.10 (EUA, 2016, p. 26) 

 

A despeito da importância para o adestramento da tropa - o motivo 

mesmo, aliás, da execução dessas missões de apoio geral de engenharia em 

tempos de não-guerra-, essas tarefas têm grande impacto, muitas vezes, na 

persecução de um do objetivos do Exército Brasileiro: executar ações 

subsidiárias em prol do desenvolvimento nacional. 

 

 

Figura 21 - Mergulhador inspeciona a fita que apoiará a reflutuação do navio afundado 
Fonte: EUA, 2016 

 
 

                                                           
10 Tradução livre: “O comandante do 7º Destacamento de Engenharia de Mergulhadores aceitou o 
desafio com grande entusiasmo na medida em que a missão fornecia grande oportunidade de avaliar a 
base doutrinária da unidade em todos os níveis. Os 25 mergulhadores do destacamento, do 
mergulhador de segunda classe ao oficial de mergulho, puderam, durante o exercício, ser treinados e 
avaliados em sua proficiência na especialidade que se ocupam na companhia. Por representar a maior 
operação de salvamento de uma embarcação inteira que a unidade iria conduzir, a missão testaria as 
capacidades de engenharia dos supervisores de mergulho da unidade enquanto eles orquestravam um 
plano de flutuação que elevaria o navio de uma vez, enquanto protegeria as estruturas e embarcações 
circundantes, com mínimo impacto ao meio ambiente. A missão daria ao comando uma exibição 
realística das capacidades do destacamento 
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3 RESULTADO E CONCLUSÕES 

 

 

Apresentado, no referencial teórico, as propostas de organograma e 

emprego da Cia E Merg, resta compará-la com a opinião de especialistas 

em mergulho, que forneceriam o apoio de engenharia, e com a opinião de 

militares pouco afetos à atividade de mergulho, que solicitariam o apoio de 

engenharia.  

Para tanto, disponibilizou-se, por meio eletrônico, um questionário 

contendo 12 (doze) perguntas objetivas a fim de coletar dados sobre a 

opinião dos consultados. 

 

 

3.1  ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO REFERENTE AO ORGANOGRAMA 

 

 

O critério de análise utilizado para a avaliação do organograma proposto 

para Cia E Merg foi sua adequação aos conceitos do FAMES – 

Flexibilidade, Adaptabilidade e Sustentabilidade 

Define-se Flexibilidade como “característica de uma força que dispõe de 

estruturas com mínima rigidez preestabelecida, o que possibilita sua 

adequação às especificidades de cada situação de emprego considerado os 

fatores da decisão” (BRASIL, 2014, 6-13). 

Em relação à flexibilidade, entre os mergulhadores, cerca de 4% da 

amostra considerou a estrutura da Cia E Merg e dos pelotões como um todo 

nada flexível, 6% a consideraram pouco flexível, 86% opinaram que a 

estrutura era suficientemente flexível e os demais 4% acharam-na 

extremamente flexível. 

Já com relação aos não especialistas (militares de engenharia sem 

curso de mergulho), 95% opinaram que a estrutura organizacional da Cia E 

Merg proposta seria suficientemente flexível, enquanto que os demais 5% a 

consideraram pouco flexível.  
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Assim, deduz-se que tanto especialistas quanto “leigos” acham a 

estrutura flexível, a diferença entre as duas amostras demonstram que os 

não-especialistas, isto é, aqueles que iriam solicitar o apoio suplementar à 

Cia E Merg acham que a estrutura dariam-lhes liberdade suficiente para 

reorganizar o apoio recebido em estruturas temporárias, conforme indica o 

manual “Doutrina Militar Terrestre”. 

Por sua vez, define-se adaptabilidade como “característica de uma força 

ou do comandante e integrantes dessa força que lhes permite ajustarem-se 

à constante evolução da situação e do ambiente operacional e adotarem 

soluções mais adequadas aos problemas militares que se lhes 

apresentam”. (BRASIL, 2014, p. 6-13) 

De forma análoga ao critério da flexibilidade, o mesmo padrão de 

avaliação repetiu-se, ou seja, a imensa maioria dos pesquisados opinaram 

que a estrutura proposta é suficientemente adaptável, com singela 

superioridade entre os “leigos” em relação aos especialistas. Assim, 

aqueles que solicitariam o apoia à Cia E Merg consideram que ela 

possibilitaria a “rápida adequação à constante evolução do combate” 

(BRASIL, 2014, p. 6-13).  

Em relação à Sustentabilidade, embora grande parte em ambas as 

amostras tenham a considerado “suficiente sustentável”, algumas objeções 

foram de grande valia. Alguns especialistas criticaram a estrutura porque os 

grupos dos pelotões operacionais seriam muito especializados de forma 

que, devido aos aspectos de saúde do mergulhador, por ter “tempo de 

fundo” limitado, a tropa não poderia ser rapidamente recompletada em caso 

de baixas. Embora admita que a crítica é extremamente válida e que deva 

ser alvo de estudos técnicos futuros, o autor acredita que essa situação é 

inerente ao mergulho, pouco dependente da especialização ou não dos 

pelotões. Dito de outra forma, os ativos de mergulho são extremamente 

raros. 

Por fim, com relação à modularidade e à elasticidade, o autor a 

considerou a estrutura proposta suficientemente adequada, como foi 

abordada no item 2 desse trabalho de forma bastante clara. 
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3.2  ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO REFERENTE AO EMPREGO 

 

Com relação às atividades de emprego, foram aplicados dois 

questionários, um relativo aos riscos envolvidos na atividade de 

mergulho e outro relativo à probabilidade de emprego por atividade. 

Mais uma vez foi mantida a separação entre especialistas e não 

especialistas. 

Quanto aos riscos, é interessante elencá-los novamente: 

 

Natureza da Restrição Tipo 

Ambiental Correnteza 

Ambiental Maré/Tromba D’água 

Ambiental/Técnico Visibilidade 

Ambiental/Técnico Leito 

Ambiental Temperatura da água 

Ambiental/Técnico/Sanitário Profundidade 

Técnico/Sanitário Poluentes, Agentes 

químicos, biológicos e 

nucleares. 

Operacional Baixo poder de fogo 

Operacional Baixa capacidade de 

evasão fora do ambiente 

aquático 

Operacional Trabalho em pequenas 

equipes com dependência 

inescapável de equipe de 

apoio 

 

Da análise das respostas ao questionário infere-se que os 

militares deram maior ênfase à riscos ambientais que aos riscos 

operacionais. Destacaram-se, com grau 5, de uma escala de 1 a 5, os 

seguintes itens: Correnteza, Profundidade e Poluentes/agentes QBRN. 
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Quanto aos riscos operacionais destacaram-se a forte dependência da 

equipe de apoio e o baixo poder de fogo, o que demonstra a limitação de 

a Cia E Merg não prover sua própria segurança de forma eficaz. 

Destaca-se que não houve diferença significativa entre a opinião dos 

especialistas e leigos, o que expressa que aqueles poderiam solicitar 

apoio à Cia E Merg têm alguma consciência de suas limitações, 

podendo empregá-las de forma eficaz. 

Em relação às probabilidades de emprego da Cia E Merg em 

suas capacidades (pelo menos naquelas elencadas nesse trabalho), 

grande parte das respostas indicaram que empregariam a Cia E Merg 

em todas as atividades propostas. Ainda assim, especial destaque deve 

ser dado às tarefas relativas ao apoio geral de engenharia, pois alguns 

comentários revelam a surpresa quanto ao uso do ativo de mergulho 

nesse tipo de atividade.  

 

 

3.3 CONCLUSÃO 

 

Em resumo, conclui-se que a amostra, de um modo geral, 

considera de alguma forma adequada tanto a proposta de estrutura 

organizacional, quanto as possibilidades de emprego da Cia E Merg 

elencadas nesse trabalho. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso procurou elaborar 

proposta para estrutura organizacional da Cia E Merg, subunidade 

especializada das Divisões e dos Corpos de Exército, bem como elencar 

alguma de suas capacidades operativas. 

Para tanto, o trabalho analisou modelos de Forças estrangeiras e 

de estudos prévios sobre o assunto a fim de levantar seus pontos fortes 

e fracos, de forma a elaborar uma síntese que seja possível de ser 
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traduzida em realidade. Com isso, chegou-se a um formato de 

organização militar especializada em mergulho minimamente adequada, 

conforme aponta os dados levantados no questionário. 

Na ciência econômica diz-se que alguns bens são regidos pela 

Lei de Say, que estabelece que “a oferta cria sua própria demanda”. 

Assim é o apoio de engenharia e, ainda mais, do mergulho de 

engenharia às operações. Dito de outra forma, à vezes, é crucial mostrar 

aos elementos apoiados as capacidades do elemento que provem o 

apoio. Desse modo, além de fazer parte de uma estrutura 

argumentativa, esse trabalho procurou ser um verdadeiro “showcase”, a 

fim de promover e tornar conhecida as capacidades de mergulho da 

Arma de Engenharia, diferenciando-as dos demais usos do mergulho 

dentro do Exército. 

Isso faz com que estejamos sempre prontos para prover esse 

apoio de engenharia. Entretanto, por estar fora do âmbito da pesquisa, 

aspectos de ensino e pesquisa na área não foram abordados. A 

propósito, o Centro de Instrução de Engenharia poderia ampliar suas 

capacidades de ensino na área, capacitando os mergulhadores da 

nossa arma nas atividades a ela inerentes, isto é, no REPOIA. Aliás, 

esse é o firme propósito, pelo que pude perceber, daquele brioso centro 

de instrução. 

Contudo, é importante pontuar as principais lacunas e falhas 

desse trabalho, para que pesquisas futuras possam aperfeiçoá-los. 

Destaca-se a oportunidade de aprimorar o aspecto da sustentabilidade 

dos pelotões de mergulho. 

Ademais, aspectos muito técnicos da atividade podem ser melhor 

explorados em pesquisas futuras. Exemplos dessas oportunidades de 

pesquisa são quais os limites exatos da Cia no tocante à profundidade, 

correnteza, e outras condicionantes do ambiente operacional 

subaquático. Lacuna importante da pesquisa também é a análise do 

emprego do Mergulho de Engenharia em diferentes ambientes 

operacionais. 

À guisa de conclusão, espera-se que esse trabalho venha a 

contribuir com o valoroso labor dos mergulhadores da arma de 
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Engenharia e, em prol da Arma, colaborar com a entronização da ideia 

de que a Engenharia é uma só, quer seja no combate ou na construção.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

A Companhia de Engenharia de Mergulho 

 

Esse formulário tem por finalidade subsidiar com dados a pesquisa para 

Trabalho de Conclusão de Curso da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

- Curso de Engenharia. 

Pretende-se avaliar algumas propostas de organograma e de possibilidade 

de emprego dessa subunidade especializada da Divisão de Exército e do 

Corpo de Exército. 

 

O Sr(a) possui algum Curso de Mergulho Militar, dentro ou fora da força? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

O Pelotão de Mergulho Leve é voltado para o apoio de engenharia à 

mobilidade dos elementos empregados em primeiro escalão, adestrados 

para cumprir missões de: desminagem subaquática, destruições 

subaquáticas, apoio a abertura de brechas e passagens, dentre outras 

missões. Esse pelotão, deve ter aguçada capacidade de reconhecimento 

especializado de Engenharia, na medida em que, pelo escopo das missões, 

está mais voltado ao apoio de engenharia de mergulhadores nas operações 

ofensivas. O pelotão seria formado pelo Grupo de Reconhecimento, o 

Grupo de Destruições e Minagem, além do tradicional Grupo de Comando e 

Apoio. Ao todo, o pelotão contaria com 21 homens, podendo formar até 4 

equipes de mergulho, supervisionada por seu comandante. Pela natureza 

de suas missões está mais vocacionado ao mergulho autônomo 

 

Flexibilidade 

Define-se Flexibilidade como “característica de uma força que dispõe de 
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estruturas com mínima rigidez preestabelecida, o que possibilita sua 

adequação às especificidades de cada situação de emprego considerado os 

fatores da decisão” 

 

Adaptabilidade 

define-se adaptabilidade como “característica de uma força ou do 

comandante e integrantes dessa força que lhes permite ajustarem-se à 

constante evolução da situação e do ambiente operacional e adotarem 

soluções mais adequadas aos problemas militares que se lhes 

apresentam”. 

 

Sustentabilidade 

Define-se sustentabilidade como característica de uma força que lhe 

permite durar na ação, pelo prazo que se fizer necessária, mantendo suas 

capacidades operativas, resistindo às oscilações do combate. 

 

Quanto a Flexibilidade, o senhor considera o organograma da Pelotão de 

Mergulho Leve 

 

(    ) Extremamente flexível 

(    ) Suficientemente Flexível 

(    ) Pouco Flexível 

(    ) Nada Flexível 

 

Quanto a Adaptabilidade, o senhor considera o organograma da Pelotão de 

Mergulho Leve 

 

(    ) Extremamente adaptável 

(    ) Suficientemente adaptável 

(    ) Pouco adaptável 

(    ) Nada adaptável 

 

Quanto a Sustentabilidade, o senhor considera o organograma da Pelotão 

de Mergulho Leve 
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(    ) Extremamente sustentável 

(    ) Suficientemente sustentável 

(    ) Pouco sustentável 

(    ) Nada sustentável 

 

Sinta-se a vontade para fazer considerações gerais sobre o organograma 

do Pel Merg L 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________ 

 

A outra peça de manobra estaria mais vocacionada às missões de Apoio 

Geral de Engenharia, e de organização do terreno. Portanto, deve estar 

adestrado para tarefas mais pesadas, tais como reparação, melhoramento 

ou construção de estruturas aquáticas (pontes, portos, cabeças de ponte, 

embarcações, etc), lançamento de obstáculos subaquáticos artificiais e 

agravamento de obstáculos aquáticos naturais, dentre outras atividades. 

Esse pelotão seria composto pelo grupo de obras subaquáticas, grupo de 

montagem de obstáculos, o grupo de busca, salvamento e reflutuação e o 

grupo de comando e apoio. Do mesmo modo que o primeiro pelotão, este 

contaria com 21 homens, podendo formar 4 equipes de mergulho composto 

de 05 mergulhadores. 

 

Quanto a Flexibilidade, o senhor considera o organograma da Pelotão de 

Mergulho Pesado 

 

(    ) Extremamente flexível 

(    ) Suficientemente Flexível 

(    ) Pouco Flexível 

(    ) Nada Flexível 
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Quanto a Adaptabilidade, o senhor considera o organograma da Pelotão de 

Mergulho Pesado 

 

(    ) Extremamente adaptável 

(    ) Suficientemente adaptável 

(    ) Pouco adaptável 

(    ) Nada adaptável 

 

Quanto a Sustentabilidade, o senhor considera o organograma da Pelotão 

de Mergulho Pesado 

 

(    ) Extremamente sustentável 

(    ) Suficientemente sustentável 

(    ) Pouco sustentável 

(    ) Nada sustentável 

 

Sinta-se a vontade para fazer considerações gerais sobre o organograma 

do Pel Merg P 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________ 

 

O Pelotão de Comando e Apoio seria o principal responsável pelas 

atividades fora da água que possibilitariam as missões de mergulho. Seria 

composto pelo Grupo de Comunicações, responsável por instalar, operar, 

manter e proteger as ligações da Cia E Merg. Ademais, haveria um Grupo 

de Comando, responsável pela administração da Cia E Merg e pela 

instalação e operação do Posto de Comando. Também haveria um Grupo 

de Suprimento, responsável por receber, armazenar e distribuir os 

suprimentos destinados à Cia. Ademais, o Grupo de Manutenção realizaria 
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a manutenção das viaturas e equipamentos da Cia E Merg até o 2º Escalão. 

De especial importância, o Grupo de Saúde deve ser especializado para a 

atividade de mergulho, ou seja, afetos à medicina barotraumática. 

Adicionalmente o Grupo de Saúde deve ter elementos aptos a realizar 

análise da água, a fim de prover segurança ao mergulho. Por fim, o 

transporte do pessoal e do material de mergulho caberia ao Grupo de 

Transporte. O Pel Ap contaria com cerca de 40 homens, com prioridade ao 

completamento do Grupo de Saúde e do Grupo de Manutenção. 

 

Quanto a Flexibilidade, o senhor considera o organograma da Pelotão de 

Comando e Apoio 

 

(    ) Extremamente flexível 

(    ) Suficientemente Flexível 

(    ) Pouco Flexível 

(    ) Nada Flexível 

 

 

Quanto a Adaptabilidade, o senhor considera o organograma da Pelotão de 

Comando e Apoio 

 

(    ) Extremamente adaptável 

(    ) Suficientemente adaptável 

(    ) Pouco adaptável 

(    ) Nada adaptável 

 

Quanto a Sustentabilidade, o senhor considera o organograma da Pelotão 

de Comando e Apoio 

 

(    ) Extremamente sustentável 

(    ) Suficientemente sustentável 

(    ) Pouco sustentável 

(    ) Nada sustentável 
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Sinta-se a vontade para fazer considerações gerais sobre o organograma 

do Pel Cmdo Ap 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Enfim, o Pelotão de Cia E Merg seria responsável pelo apoio dentro da 

água aos mergulhadores principalmente na operação de embarcações e 

bases flutuantes. Para tanto, contaria com o Grupo de Embarcações 

Pesadas, responsável por operar embarcações tipo Balsa, o Grupo de 

Embarcações Leves, responsável por operar botes pneumáticos e 

embarcações tipo lancha, o Grupo de Materiais Flutuantes, para operar 

bases flutuantes, portadas leve, etc. Haveria também um grupo de material 

de mergulho responsável pelo gerenciamento dos materiais de mergulho 

autônomos e dependentes. Contaria, por fim, com o Grupo de Apoio, para 

realizar docagem, melhoramento de solo das margens e outros trabalhos 

que permitam a utilização de embarcações nas águas sobre a Zona de 

Ação da Cia E Merg. 

 

Quanto a Flexibilidade, o senhor considera o organograma do Pelotão de 

Equipagem de Mergulho 

 

(    ) Extremamente flexível 

(    ) Suficientemente Flexível 

(    ) Pouco Flexível 

(    ) Nada Flexível 

 

Quanto a Adaptabilidade, o senhor considera o organograma do Pelotão de 

Equipagem de Mergulho 

(    ) Extremamente adaptável 

(    ) Suficientemente adaptável 
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(    ) Pouco adaptável 

(    ) Nada adaptável 

 

Quanto a Sustentabilidade, o senhor considera o organograma do Pelotão 

de de Equipagem de Mergulho 

(    ) Extremamente sustentável 

(    ) Suficientemente sustentável 

(    ) Pouco sustentável 

(    ) Nada sustentável 

 

Sinta-se a vontade para fazer considerações gerais sobre o organograma 

do Pel Eqp Merg 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________ 

 

Quanto a Flexibilidade, o senhor considera o organograma da Cia E Merg 

 

(    ) Extremamente flexível 

(    ) Suficientemente Flexível 

(    ) Pouco Flexível 

(    ) Nada Flexível 

 

Quanto a Adaptabilidade, o senhor considera o organograma da Cia E Merg 

 

(    ) Extremamente adaptável 

(    ) Suficientemente adaptável 

(    ) Pouco adaptável 

(    ) Nada adaptável 
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Quanto a Sustentabilidade, o senhor considera o organograma da Cia E 

Merg 

 

(    ) Extremamente sustentável 

(    ) Suficientemente sustentável 

(    ) Pouco sustentável 

(    ) Nada sustentável 

 

Sinta-se a vontade para fazer considerações gerais sobre o organograma 

da Cia E Merg 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Gradue quanto a gravidade que o senhor avalia dos riscos a seguir 

 

Alta correnteza (acima de 1,5 m/s) 

Pouco Grave  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Gravíssimo 

 

Mudança de Maré/ Ocorrência de Tromba D'água 

Pouco Grave  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Gravíssimo 

 

Má Visibilidade dentro d'água 

Pouco Grave  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Gravíssimo 

 

Leito Instável 

Pouco Grave  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Gravíssimo 

 

Temperatura da água 

Pouco Grave  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Gravíssimo 
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Profundidade Acentuada 

Pouco Grave  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Gravíssimo 

 

Agentes DQBRN 

Pouco Grave  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Gravíssimo 

 

Baixo poder de fogo dos mergulhadores 

Pouco Grave  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Gravíssimo 

 

Baixa capacidade de evasão fora do ambiente aquático 

Pouco Grave  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Gravíssimo 

 

Dependência inescapável de elementos de apoio 

Pouco Grave  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Gravíssimo 

 

Classifique as atividades a seguir entre provável e pouco provável de serem 

demandadas à Cia E Merg, seja pelo elemento de manobra, seja pela 

Engenharia orgânica do escalão subordinado 

 

Reconhecimento técnico de Engenharia em operações de Transposição de 

Curso d'água 

Muito provável  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Improvável 

 

Reconhecimento técnico de Engenharia em Operações de Construção 

Muito provável  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Improvável 

 

Destruição de Pontes 

Muito provável  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Improvável 

 

Destruição de Estruturas Aquáticas (Portos, Pontos de Ancoragem, etc) 

Muito provável  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Improvável 

 

Desminagem subaquática 

Muito provável  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Improvável 
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EOD subaquático 

Muito provável  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Improvável 

 

Derrocagens (desmonte de rochas) 

Muito provável  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Improvável 

 

Abertura de brechas em ambiente aquático 

Muito provável  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Improvável 

 

Construção, Reparação de Pontes submersas 

Muito provável  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Improvável 

 

Lançamento de sistemas de proteção de meios de travessia 

Muito provável  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Improvável 

 

Apoio a descontaminação de cursos d'água 

Muito provável  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Improvável 

 

Lançamento de obstáculos subaquáticos 

Muito provável  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Improvável 

 

Inspeções em barragens, instalações portuárias, micro hidroelétricas, etc 

Muito provável  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Improvável 

 

Desobstrução de hidrovias 

Muito provável  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Improvável 

 

Balizamento de ZL aquática 

Muito provável  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Improvável 

 

Busca e Salvamento de pessoal e material em ZL aquática 

Muito provável  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Improvável 
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Afundamento de Embarcação 

Muito provável  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Improvável 

 

Manutenção de Embarcação 

Muito provável  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Improvável 

 

Reflutuação de grande monta 

Muito provável  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  Improvável 

 

Fique à vontade para escrever o que desejar sobre o tema 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - SOLUÇÃO PRÁTICA 

 

Como solução prática o presente trabalho apresenta uma proposta de 

estrutura organizacional e de emprego da Companhia de Engenharia de 

Mergulhadores prevista na atual doutrina do Exército Brasileiro. 

 

Quanto o organograma, remeta-se o leitor ao capítulo 2 item 2.2 deste 

trabalho, no qual tratou-se especificamente sobre o tema. Já com relação 

ao emprego da Companhia, o tema é tratado no item 2.3 do mesmo capítulo 

2. 

 

Ressalta-se, por fim, que as duas propostas – de organograma e de 

emprego – foram testadas à luz da doutrina atual, dos manuais estrangeiros 

e da opinião de militares especializados (que seriam empregados) e não 

especializados ( que solicitariam o apoio). 


