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RESUMO 

 
 
 
 
Com a modernização dos novos meios das Brigadas Mecanizadas houve a 
necessidade de atualizar a doutrina de emprego da Arma de Engenharia junto aos 
escalões dessas brigadas. A observação de que os meios e o efetivo empregado 
pela Engenharia tem sido, por vezes, inadequado devido a modernização das 
brigadas e a obsolência de alguns materiais dessa Arma que são empregados em 
apoio a esses elementos. A doutrina tem evoluído e se transformado, e nesse 
contexto faz-se necessário que para a Arma de Engenharia se adaptar a essas 
novas transformações deve-se atualizar a sua doutrina de emprego da mesma 
forma. Com essa restruturação, a Arma Azul Turquesa, junto ao seu órgão maior 
diretor, o DEC, tem envidado esforço para adquirir novos meios tecnológicos e 
capacitação de pessoal a fim de proporcionar melhor eficiência em seu apoio a 
mobilidade, contramobilidade e proteção junto às armas bases. Nesse contexto, o 
trabalho visa estudar a melhor estrutra organizacional de emprego junto aos 
Batalhões e Regimentos Orgânicos de uma Brigada Mecanizada para propor ao 
Escalão Superior qual poderia ser essa estrutura. Alguns estudos já feitos mostram 
essa necessidade de mudança, de forma que esse trabalho pode ampliar e/ou 
corroborar para que ocorra essa transformação, tudo isso visando ao melhor 
emprego para o apoio das operações que cada vez mais tem sido colocada à prova 
face ao amplo espectro de atuação que hoje em dia requer o emprego de uma 
Defesa, seja em um Combate Convencional ou em uma Garantia da Lei e da Ordem. 
 

Palavras chaves: Brigadas, Modernização, Mudança, Emprego, Amplo Espectro, 
Apoio, Doutrina, Engenharia
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ABSTRACT 
 

 

 

With modernization of the new Mechanized Brigades there was the need to update 
the engineering weapon's employment doctrine along with the scallops of these 
brigades. The observation that the means and effective engineering employed has 
been sometimes inadequate due to modernization of brigades and obsolence of 
some of this  gun that are employed in support of these elements. Doctrine has 
evolved and transformed, and in this context it is necessary for the Engineering 
Weapon to adapt to these new transformations must update its employment doctrine 
in the same way. With this restructuring, the Turquoise Blue Weapon, along with its 
greatest organ, the DEC, has sent effort to acquire new technological means and 
capacity of personnel in order to provide better efficiency in it’s support of mobility, 
countermobility and protection by the base weapons. In this context, the work aims to 
study the best organizational structure of employment along with the Battalions and 
Organic Regiments of a Mechanized Brigade to propose to the higher scale which 
could be this structure. Some studies already made show this need for change, so 
that this job can enlarge and/or corroborate for this transformation, all of this to the 
best employment for the support of operations which more and more has been put to 
the face-to-the-spectrum of acting that today requires a defense's job, whether it's a 
Conventional Combat or a Guarantee of Law and Order. 
 
 
Key words: Brigades, Modernization, Change, Employment, Ample Spectrum, 
Support, Doctrine, Engineering.
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

De acordo com o Manual de Fundamentos do Exército Brasileiro (EB20-MF-

10.101), a Força é preparada, empregada e adestrada por meio dos elementos da 

Força Terrestre, conforme as seguintes condicionantes gerais, em destaque: “As 

orientações contidas nas Estratégias Nacional de Defesa e Defesa Militar”, “A 

necessidade de geração de capacidades operativas compatíveis com as atribuições 

de garantia da soberania e da integridade territorial, do patrimônio e dos interesses 

nacionais e que respaldem a projeção do Brasil no conserto das nações” e “Os 

recursos orçamentários. 

O Manual aborda ainda que a Estratégia Militar de Defesa (EMiD) estabelece 

a concepção estratégico-militar brasileira, as capacidades desejadas e as ações 

estratégicas orientadoras do Planejamento das FFAA. 

Quando se fala em “Visão de Futuro”, capítulo do MF EB20-MF-10.101, o 

Exército Brasileiro (EB) deve estar preparado para futuras operações, em que se 

destaca o seguinte: “modernizar, com oportunidade, as concepções doutrinárias de 

emprego, adequando-se aos diferentes ambientes operacionais do território 

nacional”; “reestruturar a Força, sempre que necessário, buscando racionalizar os 

meios, conjugada com o aumento da capacidade dissuasória em todos os rincões do 

país”. 

Alinhada com as diretrizes acima expostas, em setembro de 2012, o Estado-

Maior do Exército divulgou a portaria nº 134, a qual implantou o Escritório de 

Projetos do Exército (EPEx) a fim de coordenar os seguintes Projetos: ASTROS 

2020, DEFESA ANTIAÉREA, GUARANI, PROTEGER, Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), Obtenção da Capacidade Operacional 

Plena (OCOP) e DEFESA CIBERNÉTICA. 

Dentre os programas criados, o Guarani tem por objetivo transformar as 

Organizações Militares de Infantaria Motorizada em Mecanizada e modernizar as 

Organizações Militares de Cavalaria Mecanizada. É nesse contexto de 

modernização de dessas OM`s que será estudado o escopo do trabalho no que 

tange ao Apoio de Engenharia às Brigadas Mecanizadas. 

Com essa modernização e transformação das unidades Motorizadas em 

Mecanizadas, faz-se necessário o estudo dos elementos de apoio ao combate, 

principalmente da Arma de Engenharia, por se tratar de um apoio cujo emprego está 
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diretamente ligado na frente de combate com os elementos de manobra empregado 

em primeiro escalão. 

 

 

Figura 1 – Programas Estratégicos do Exército 
Fonte: http://www.epex.eb.mil.br/index.php 

 
 

Atualmente, o manual de campanha de Engenharia C 5-10 Apoio de 

Engenharia no Escalão Brigada, traz na sua concepção que o Apoio de Engenharia 

nesse escalão é realizado por 1(uma) Companhia de Engenharia de Combate. 

Porém, o manual EB70-MC-10.309 - Brigada de Cavalaria Mecanizada traz na sua 

estrutura organizacional que o Apoio de Engenharia é realizado por um Batalhão de 

Engenharia por brigada. 

É nesse contexto de contradição doutrinária que o trabalho visa abordar qual 

deverá ser a melhor estrutura de apoio empregado na Engenharia de Combate a fim 

de prestar o apoio mais eficiente dentro das suas possibilidades e seus conceitos de 

apoio à mobilidade, contramobilidade e proteção. A necessidade de atualização 

doutrinária por parte da Arma de Engenharia impele os militares a buscarem estudos 

voltados para esta área, visando buscar respostas e conhecimentos a fim de se ter 

um melhor embasamento de como prestar um melhor apoio às armas base do nosso 

Exército. 

A existência de trabalhos anteriores do mesmo assunto, Notas de 

Coordenação Doutrinária e pesquisas doutrinárias de outros exércitos servirão de 

referencial teórico e ajudarão a embasar o objetivo deste trabalho, que, como já foi 

dito anteriormente, visa propor ao Escalão Superior uma análise de qual a melhor 
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estrutura organizacional e meios de emprego para um apoio eficiente aos elementos 

empregados em 1º Escalão de uma Brigada Mecanizada. 

 
 

1.1 PROBLEMA  

 
 

Visando as mudanças e transformações a que vem passando as Unidades 

de Brigada Mecanizada, tem-se intensificado os estudos referentes à atualização 

doutrinária quanto ao apoio da Engenharia às Armas Base dessas unidades. 

Há uma necessidade de que o apoio à mobilidade, contramobilidade e 

proteção às Brigadas Mecanizada seja capaz de atender sumariamente o mínimo 

para que se possa cumprir com eficiência suas missões. A Engenharia, em todos 

os escalões, buscando sanar essa necessidade, em face de tal situação, tem 

capacitado seu pessoal e adquirido novos meios mais modernos no que tange a 

tecnologia desses meios. No entanto, não basta ter essas aquisições sem evoluir 

sua doutrina de emprego. 

Logo, nesse contexto, a problemática que o trabalho visa é explorar e 

analisar uma proposta de organização mínima a fim de contribuir com a atualização 

dos manuais de emprego da Engenharia em consonância com os manuais de 

emprego das armas base. 

Portanto, este trabalho irá analisar 02(dois) fatores determinantes das novas 

capacidades operativas necessárias às Unidades de Engenharia das Brigadas, 

procurando responder as seguintes perguntas:  

a. A doutrina de emprego atende a perspectiva da atual Bda Mec? 

b. Os meios recebidos por essas Unidades de Engenharia as condicionam a 

um efetivo apoio a Mobilidade, Contramobilidade e Proteção. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Realizar uma revisão doutrinária quanto ao emprego da Engenharia das 

Brigadas Mecanizadas do Exército Brasileiro face a modernização dessas Grandes 

Unidades. 
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1.2.1 Objetivo Geral 

 
 

  Propor ao Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex) uma atualização da 

estrutura organizacional das Unidades de Engenharia empregadas em Apoio às 

Grandes Unidades de Brigadas Mecanizadas. 

 
 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 
 

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

geral, foram formulados objetivos específicos que conduziram à consecução do 

objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a) verificar as possibilidades e limitações das U/SU Eng Mec; 

b) analisar a estrutura atual das Brigadas Mecanizadas; 

c) identificar as características, organograma e estrutura das Bda Mec; 

d) verificar as principais necessidades das Unidades de Eng Mec para o apoio 

às Bda Mecanizadas; e 

e) fazer um levantamento histórico de doutrinas dos exércitos estrangeiros 

quanto a sua estrutura de emprego no apoio às Brigadas Mecanizadas. 

 
 

1.3 METODOLOGIA 

 
 

Com o intuito de delimitar o tema e visando buscar uma resposta ao problema  

mostrado na introdução, foram realizadas perguntas a militares que serviram ou 

servem nas Unidades de Engenharia Mecanizada que apoiam as Brigada de 

Cavalaria Mecanizada.Tentando buscar um embasamento a fim de cumprir com o 

escopo do trabalho em questão, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em fontes 

que abrangem o assunto por hora analisado. Houve, ainda, coleta de informações e 

levantamentos de dados que pudessem ajudar na busca e realizar a tabulação 

desses para posterior análise. 
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Tratando-se ainda do problema proveniente de algumas informações 

contraditórias em manuais doutrinários no que tange ao emprego do apoio da 

Engenharia às Brigadas Mecanizadas, veio à tona a necessidade de se realizar uma 

pesquisa exploratória e bibliográfica a fim de tentar chegar a uma análise de qual 

melhor estrutura seria eficiente no apoio da arma azul turquesa em prol dessas 

brigadas mecanizadas. 

Com relação às fontes de pesquisa tem-se que parte provem de alguns 

trabalhos de pesquisas de anos anteriores que abordaram essa temática, artigos 

científicos de militares que iniciaram tais pesquisas, Notas de Coordenação 

Doutrinárias e sítios que falam das evoluções doutrinárias e suas consequências no 

emprego de tropas. 

 
 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 
 

Diante do esforço do Poder Nacional em possibilitar à Força Terrestre 

modernos meios de combate e fruto do Programa Estratégico do Exército Guarani, 

faz-se necessário uma análise da doutrina e dos meios que as Unidades de 

Engenharia de Combate Mecanizada tem recebido e pretende adquirir futuramente, 

a fim de que essas companhias também estejam capacitadas a efetivamente 

proporcionar um adequado apoio às Brigadas Mecanizadas. 

Fruto dessas evoluções das armas base no tocante ao emprego e meio 

modernos, a Engenharia deve reformular, ao mesmo passo, suas doutrinas e 

qualificação do pessoal a fim de atender o mínimo do apoio necessário ao combate 

previsto na doutrina moderna. 

Sendo assim, este estudo se justifica pela evidente evolução doutrinária a 

qual está inserida a arma de Engenharia. O Exército Brasileiro e suas Unidades 

devem estar prontamente ativas e adestradas para as demandas que porventura 

surjam, ainda mais quando se trata do mais amplo espectro de atuação da nossa 

Força. 

 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
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Atualmente as Unidades de Engenharia Mecanizadas do Exército estão 

distribuídas em 5(cinco) Companhias de Engenharia de Combate Mecanizadas 

conforme segue: a 1ª Bda C Mec localizada em Santiago/RS apoiada pela a 1ª Cia 

Eng Cmb Mec, a 2ª Bda C Mec localizada em Uruguaiana/RS, apoiada pela a 2ª Cia 

Eng Cmb Mec, a 3ª Bda C Mec localizada em Bagé/RS, apoiada pela 3ª Cia Eng 

Cmb Mec, a 4ª Bda C Mec localizada em Dourados/MS, apoiada pela a 4ª Cia Eng 

Cmb Mec e a 15ª Bda Inf Mec apoiada pela 15ª Cia Eng Cmb Mec. 

Reassalta-se que a Portaria – EME/C Ex Nº 468, de 16 Agosto de 2021, 

aprovou as diretrizes para a implantação da 14ª Companhia de Engenharia de 

Combate, com sede em Tubarão/SC. Essa companhia será orgânica da 14ª Brigada 

de Infantaria Motorizada, futuramente transformada em Brigada Mecanizada. 

 

2.1 POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DAS COMPANHIAS DE ENGENHARIA 
MECANIZADAS 

 
 

De acordo com o manual de campanha C 5-10 (O Apoio de Engenharia no 

Escalão Brigada, 2ª Ed, 2000), as possibilidades e limitações são as seguintes: 

a. Possibilidades 
1) planejar e supervisionar os trabalhos de engenharia no âmbito da Bda; 
2) executar reconhecimentos especializados de engenharia; 
3) lançar e operar seus botes de assalto; 
4) construir e manter passadeiras com uma equipagem de passadeira(144 m); 
5) apoiar, simultaneamente, o emprego de até 3 (três) peças de manobrada Bda; 
6) realizar a manutenção, até 3º escalão, de seu material de engenharia; 
7) coordenar a exploração e o emprego dos recursos locais de engenharia; 
8) lançar ou construir obstáculos, abrigos e outros trabalhos de organiza-ção do terreno, 

que requeiram mão-de-obra e/ou equipamentos especializados; 
9) lançar e remover obstáculos, inclusive subaquáticos; 
10) realizar abertura e fechamento de passagens em obstáculos, inclusivecampos de 

minas; 
11) desativar armadilhas e cargas explosivas preparadas pelo inimigo; 
12) planejar o sistema de barreiras de brigada; 
13) balizar pistas e vaus;o. balizar, reparar e conservar campos de pouso e zona de 

pouso dehelicópteros (ZPH); 
14) prestar assistência técnica de engenharia às tropas da Bda; 
15) prover sua segurança quando estacionada ou em marcha; 
16) assessorar o Cmdo da Bda nos assuntos relativos a camuflagem; 
17) reparar estradas; e 
18) construir e operar portada (Prtd). 

 
b. Limitações 

1) construir e melhorar campos de pouso e ZPH; 
2) executar trabalhos de camuflagem; 
3) construir instalações; 
4) construir e melhorar estradas; e 
5) atuar, limitada pelo armamento orgânico, na defesa de seus canteirosde trabalho. 

 

2.2 MISSÃO DAS BRIGADAS DE CAVALARIA MECANIZADAS 
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De acordo com o manual EB70-MC-10.309 (Brigada de Cavalaria 

Mecanizada, 3ª Ed, 2019) essa brigada é apta a conduzir operações 

complementares de segurança, em largas frentes e em grandes profundidades, em 

proveito do planejamento e das operações de seu escalão superior. Na execução 

dessas missões de segurança ou como elemento de economia de meios do escalão 

superior, poderá conduzir operações básicas ofensivas e defensivas. Além disso é 

apta a ser empregada como força de segurança de área em uma operação 

defensiva do escalão superior, mobiliando os Postos Avançados Gerais (PAG), ser 

empregada como Força de Segurança da Área de Retaguarda (SEGAR) da Divisão 

de Exército (DE) ou do Corpo de Exército; atuar como Força de Ligação (F Lig) para 

o tamponamento de brechas; realizar ações ofensivas altamente móveis, 

continuadas e profundas, particularmente, quando estiver operando em conjunto 

com outras forças blindadas, à retaguarda do inimigo, nas manobras de flanco, de 

aproveitamentodo êxito (Apvt Exi) e de perseguição; realizar a dissimulação tática 

por meio de fintas, demonstrações e ataques secundários; conduzir ações de 

incursão; realizar a transposição imediata e a travessia de oportunidade de cursos 

de água; realizar a abertura de brechas em campos de minas, áreas minadas e 

obstáculos, durante a execução de suas operações; realizar ações ofensivas e 

defensivas em áreas edificadas; nas operações defensivas, realizar movimentos 

retrógrados (particularmentea ação retardadora) ou executar ações dinâmicas da 

defesa.  

Além das missões citadas, podemos também abordar as principais tarefas e 

atividades que a Brigada executa e que podem acarretar em apoio da engenharia 

conforme o mesmo manual citado anteriormente: 

No seu emprego tático, a Bda C Mec pode executar as seguintes atividades e tarefas, 
relacionadas às suas capacidades: 
a) estabelecer redes e sistemas de informações, empregando todos os sistemas da GU na 
produção de conhecimento para a obtenção da Consciência Situacional, tanto no planejamento 
quanto na execução das operações (processo de integração terreno - condições 
meteorológicas - inimigo - considerações civis), no apoio à obtenção da superioridade das 
informações e na busca de ameaças; 
b) planejar e executar o desdobramento da brigada, de forma integrada e sincronizada, de 
meios, unidades e subunidades para o início das operações; 
c) explorar, nas operações ofensivas ou defensivas, sua capacidade de rapidamente 
concentrar-se ou dispersar-se no campo de batalha; 
d) planejar o emprego de seus meios em frações provisórias nos RC Mec (Exp,VBR, Fuz e Mrt 
Me) e constituir-se em Força-Tarefa no RCB, desde o escalãoSU, aglutinando elementos de 
artilharia de campanha e antiaérea mecanizadas e engenharia de combate mecanizada, 
buscando a sinergia entre todos estes elementos (armas combinadas); 
e) planejar e executar seu emprego como força potente e móvel, apta ao emprego no extremo 
do espectro dos conflitos, como elemento de decisão do combate terrestre; 
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f) planejar operações ofensivas ou defensivas, tendo como objetivo a destruição de forças 
blindadas ou mecanizadas do inimigo ou a conquista de objetivos no terreno que impeçam a 
manobra da força inimiga ou que contribuam para o seu isolamento;  
g) planejar e executar operações ofensivas que assegurem a continuidade das operações 
contra qualquer tipo de forças terrestres, mesmo sobre condições meteorológicas adversas, 
mediante a ampla utilização do combate continuado, do combate noturno e do ataque de 
oportunidade; 
h) executar ações ofensivas altamente móveis e com grande profundidade e ações dinâmicas 
da defesa, caracterizadas pela predominância das ações de combate embarcado; 
i) planejar e executar medidas para evitar o fratricídio, sincronizando,continuamente, as ações 
de detecção e engajamento de ameaças e alvos hostis; 
j) planejar e executar ações para garantir a liberdade de movimento e a manobra, provendo a 
sua própria segurança; 
k) planejar e coordenar o apoio de fogo nas operações ofensivas e defensivas, com os meios 
orgânicos ou meios postos à disposição; 
l) realizar a defesa antiaérea com os meios orgânicos ou meios postos à disposição; 
m) planejar e executar ações de mobilidade e contramobilidade com os meios orgânicos ou 
postos à disposição; 
n) planejar, coordenar, controlar e executar o apoio logístico nas funções logísticas 
manutenção, suprimento, transporte, engenharia, salvamento, saúde e recursos humanos, com 
os meios postos à disposição pelo escalão superior; 
o) estabelecer a segurança da área de operações, da área de retaguarda, de bases e de infra-
estruturas críticas, adotando medidas de segurança orgânica e de segurança ativa; 
p) planejar o emprego coordenado com agências e outros órgãos, participando da integração 
de esforços entre civis e militares; e 
q) cooperar para a realização de ações subsidiárias de apoio à defesa civil local e no 
atendimento a calamidades públicas, realizando ações de caráter humanitário e de 
comunicação social. 

 
Em algumas dessas atividades e ou tarefas, é possível que não haja emprego 

da engenharia, no entanto, para que se apossa ter um alinhamento do apoio da 

engenharia nas brigadas mecanizadas é interessante ter conhecimento do que a 

brigada é capaz de executar nas suas missões. Dá-se ênfase no item “a”, que trata 

da consciência situacional para o Comandante da Brigada em que as informações 

referentes ao terreno é de caráter da engenharia onde se é empregado o apoio 

especializado, como o Reconhecimento de Engenharia, por exemplo. No item “m”, 

em que o apoio da engenharia deve se fazer presente para garantir o apoio a 

mobilidade e ou contramobilidade quando se tratar do emprego de uma força 

potente e móvel como elemento de decisão do combate. A seguir passaremos a ver 

a estrutura organizacional da brigada mecanizada. Tal situação nos dará uma 

abordagem de como a Brigada está sendo organizada quanto aos seus apoios, em 

particular daremos ênfase na engenharia, que é objeto de estudo deste trabalho. 
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2.3 ORGANOGRAMA DA BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA 

Figura 2 – Organograma da Brigada Cavalaria Mecanizada 
Fonte: EB70-MC-10.309 

 

Ao observar a estrutura organizacional da Bda C Mec, figura 2, vê-se que a 

Brigada de Cavalaria Mecanizada possui 1(um) Grupo de Artilharia Blindado, 1(um) 

Batalhão Logístico, 1(uma) Cia Anticarro. Como elementos de manobra tem-se 

2(dois) Regimentos de Cavalaria Mecanizado e 1(um) Regimento de Cavalaria 

Blindado. Esta última unidade tem grande relevância quando se trata do apoio de 

engenharia, tendo em vista a peculiaridade do regimento de ter em sua meio de 

emprego viaturas blindadas sobre lagartas. Percebe-se, ainda, que na estrutura da 

Brigada Mecanizada têm-se um Batalhão de Engenharia. Essa informação salta 

aos olhos quando leva-se em conta que difere do organograma previsto no Manual 

C 5-10 (O Apoio de Engenharia no Escalão Brigada), que estabelece o apoio de 

engenharia com uma Subunidade. 

Esse desencontro de informação ocorre devido a premissa de que há 

necessidade de atualização por parte da Engenharia no que tange ao seu apoio ou, 

salvo melhor juízo, uma retificação por parte da Cavalaria quanto a sua 

necessidade de ser apoiada com o efetivo de um Batalhão. 

Adiante, serão apresentadas ideias que poderão ajudar outros trabalhos 

aprofundar-se nesse assunto, visando ampliar as fontes de consulta que porventura 

possam incrementar em futuros estudos a respeito do tema em questão. 
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2.4 BRIGADA INFANTARIA MECANIZADA 

 
 

Atualmente, o Exército Brasileiro está implementando a 15ª Brigada de 

Infantaria Mecanizada, única brigada de infantaria dessa natureza no momento. 

Dentro do Programa Estratégico do Exército (PEEx) essa transformação também 

visa capacitar essa Grande Unidade (GU) ao combate moderno, atuando no amplo 

espectro e em operações com interagências. 

Nesse contexto, ainda está em estudo qual seria a melhor estrutura 

organizacional da Engenharia em apoio a Bda Inf Mec. Porém, de acordo com 

Portaria nº 113 do EME de 17 de outubro de 2016 - Estrutura Organizacional 

Experimental da Bda Inf Mec, em uma Nota de Reunião Doutrinária, ficou definido 

que a Bda Inf Mec teria na sua estrutura um Batalhão de Engenharia de Combate 

com 2 (duas) companhias a 3(três) Pelotões. 

Além disso ficou definida as seguintes capacidades operativas dessa 

Brigada Mecanizada: 

- Prontidão; 

- Combate Individual; 

- Ação Terrestre; 

- Manobra Tática; 

- Apoio de Fogo; 

- Mobilidade e Intramobilidade; 

- Proteção Integrada; 

- Atribuições Subsidiárias; 

- Emprego em apoio à política externa em tempo de paz; 

- Ações sob a égide de organismos internacionais; 

- Planejamento e Condução; 

- Sistemas de Comunicações; 

- Consciência Situacional; 

- Gestão do Conhecimento e das Informações; 

- Apoio Logístico para Forças Desdobradas; 

- Interoperabilidade Conjunta; 

- Interoperabilidade Interagência; 

- Proteção ao Pessoal; 
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- Proteção Física; 

- Segurança das Informações e Comunicações; 

- Comunicação Social; e 

- Inteligência. 

Ao verificar essas capacidades operativas percebe-se que a intenção do 

Exército em transformar as Brigadas Motorizadas em Mecanizadas é de adequar-se 

às novas exigências das operações militares necessárias por meio de uma 

moderna Doutrina MilitarTerrestre, ao mesmo tempo que se mantém alinhado com 

a Estratégia Nacional de Defesa e, consequentemente, com a Política Nacional de 

Defesa (DE CASTRO, 2019). 

Segundo o Manual EB70-MC-10.228 - A Infantaria nas Operações, 2018, 

prevê que a infantaria mecanizada seja uma tropa apta às operações que exigem 

alta mobilidade tática, relativa potência de fogo, proteção blindada e ação de 

choque utilizando viaturas blindadas sobre rodas para seus deslocamentos e 

combate. 

Dessa forma, podemos destacar as principais possibilidades dessa tropa, 

conforme o manual já citado anteriormente: 

a) realizar operações básicas e complementares, em qualquer terreno e sob 
quaisquer condição de tempo e de visibilidade; 
b) participar de operações singulares, conjuntas ou combinadas; 
c) receber elementos de combate, de apoio ao combate e de apoio logístico, 
ampliando sua capacidade de durar na ação e operar isoladamente, desde que 
não comprometa a capacidade de comando e controle e de apoio logístico; 
d) realizar operações que exijam alta mobilidade tática, relativa potência de fogo, 
proteção blindada e ação de choque; 
e) proteger-se, de forma limitada, contra os efeitos de armas químicas, biológicas, 
radiológicas e nucleares; 
f) realizar operações de aproveitamento do êxito; 
g) realizar operações de desbordamento e de flanco de grande amplitude, 
buscando atuar à retaguarda do inimigo; 
h) dispersar-se e concentrar-se rapidamente; 
i) participar da defesa móvel, constituindo elemento de fixação ou bloqueio; 
j) constituir reserva móvel do escalão superior; 
k) realizar incursões, fintas e demonstrações; e 
l) realizar operações como força de junção. 

 

Ao verificar as possibilidades da Brigada de Infantaria Mecanizada, percebe-

se que essa grande unidade ao realizar operações de alta mobilidade tática 

necessitará de grande apoio da Engenharia em face dos possíveis obstáculos 

inimigos ou obstáculos naturais que poderá deparar-se nas diversas missões. 
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O manual EB70-MC-10.228 - A Infantaria nas Operações, 2018, aborda ainda 

algumas limitações dessa Brigada. Dentre elas destaca-se a sensibilidade ao largo 

emprego de minas anticarro e a obstáculos artificiais; 

Destarte, quando se fala no apoio da Engenharia a essa nova concepção de 

Brigada Mecanizada, remete-se novamente às questões de atualizações doutrinárias 

por parte da arma azul turquesa que visam adequar-se como deve ser o novo 

emprego face aos novos meios mecanizados que será utilizados por essa Brigada. 

Nesse sentido, vale abordar abordar uma definição a respeito do que seria 

mais viável para a engenharia no que tange ao conceito doutrinário: seria melhor 

uma transformação, uma adaptação ou uma modernização quanto aos seus meios?  

Em seu artigo, Covarrubias (2007) discorre sobre o processo de 

transformação latino-americano que, na visão dele, envolve três conceitos: a 

Adaptação, a Modernização e a Transformação. A Adaptação consiste em adaptar 

as estruturas existente para continuar cumprindo as tarefas previstas; a 

Modernização consiste na otimização das capacidades para cumprir a missão da 

melhor forma; e a Transformação seria o desenvolvimento de novas capacidades 

para cumprir novas missões ou desempenhar novas funções em combate 

(COVARRUBIAS, 2007). 

Com esse conceito, fica a pergunta para posteriores trabalhos: devido a falta 

de recursos orçamentários e poucas discussões públicas no que tange a real 

necessidade de uma melhora nos Meios de Emprego Militar (MEM) em Defesa face 

a incerteza do ambiente que não se sabe qual o oponente claramente definido, qual 

seria a melhor solução a fim de se manter uma operacionalidade mínima para a 

força? 

Atualmente, a unidade de Engenharia que está inserida nesse processo de 

transformação doutrinária para o apoio às Brigadas Mecanizadas é a 15ª Companhia 

de Engenharia de Combate Mecanizada, sediada em Palmas – PR. Nesse contexto, 

a subunidade vem participando de experimentações doutrinarias e realizando 

estudos sobre a doutrina e adaptações necessárias em seus Quadros de Cargos 

Previsto (QCP) e Quadro de Dotação de Material (QDM), propondo mudanças que 

permitirão um eficaz apoio de engenharia nas diversas missões executadas pela 

Brigada1. 

 

                                                 
1 https://pt.calameo.com/exercito-brasileiro/read/00123820660b5c8449895. Revista Verde Oliva. 
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2.5 O EXÉRCITO AMERICANO E SUA ESTRUTURA DE EMPREGO ÀS 

BRIGADAS MECANIZADAS 

 
 

No Exército americano, os Batalhões de Engenharia de Brigada (BEB) 

possuem as seguintes capacidades: lançamento de pontes, abertura de brechas, 

limpeza de vias, identificação de ameaças explosivas, suporte de engenharia 

horizontal, possuindo a seguinte estrutura (EUA, 2014, p. 1-6, tradução nossa). 

 
 

Figura 3: Organograma do Batalhão de Engenharia de Brigada do Exército Americano 
Fonte: FM 3-34 

 

O BEB possui duas companhias de Engenharia de Combate (companhia A ou 

1 e B ou 2) que proporcionam à Brigada a capacidade de realizar tarefas ofensivas e 

defensivas (abertura e transposição de obstáculos, apoiar o ataque à posições 

fortificadas, construir obstáculos para proteção das forças amigas, construir ou 

melhorar posições defensivas, realizar reconhecimento de itinerário e identificar e 

neutralizar dispositivos explosivos improvisados), durante a realização das ações 

decisivas (EUA, 2014, p. 1-7/1-8, tradução nossa). 

Pode-se perceber que o apoio da engenharia, quando está inserida em uma 

brigada mecanizada, também é empregado com 1(um) batalhão acrescido de uma 
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companhia anticarros. Nesse contexto, o Batalhão passa a ser denominado de 

Brigada Stryker. 

Essa flexibilidade organizacional permite que as Stryker Brigade Combat 

Team (SBCT) funcionem em toda a gama de operações militares, tendo disponíveis 

elementos com capacidade de manobra, artilharia de campanha, inteligência, 

engenharia, QBRN e manutenção (Marques, 2018).  

Figura 4: Oraganograma da Companhia da Brigada Stryker 
Fonte: Relatório - 2019 do O Lig junto ao Exército EUA 

 

Na Brigada Stryker (motorizada), a Cia E Cmb 1 possui a seguinte 
composição (figura 4): 

• 1 Pelotão de Comando; 

• 2 pelotões de Engenharia de Combate; 

• 1 Seção de pontes; e 

• 1 Grupo horizontal. 

 

O Grupo de abertura de brecha é limitado ao uso do Mine-Clearing Line 
Charges - MICLIC. 

Tomando por base o relatório do Oficial de Ligação do Exército Brasileiro 

junto ao Exército Americano, podemos destacar as principais diferenças entre as 

unidades de engenharia do Brasil e dos EUA: 

• Existência de um pelotão de limpeza de vias, em uma das Cia E Cmb, 

dotado de viaturas especiais para realização da referida tarefa; 

• Grande capacidade de realizar trabalhos de engenharia horizontal; 

• Existência de um Pel Com no Btl Eng; 
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• Existência de um Pel QBRN no Btl Eng; 

• Existência de uma Companhia de Inteligência Militar no Btl E, reforçando as 

atividades de busca de informações e de reconhecimento; 

• O apoio de Eng no escalão Bda é realizado por um Batalhão de Engenharia; 

e 

• Os Equipamentos de Engenharia Geral (construção) proporcionam proteção 

blindada aos operadores. 

Sabe-se que a realidade de atuação do exército americano em conflitos 

mundiais é bem diferente do Exército Brasileiro. Tome-se por base os valores 

investidos na área de Defesa norte-americano previstos para o ano de 2020 os quais 

giram em torno de 30 (trinta) vezes maior do que os valores do orçamento previsto 

para o Ministério da Defesa2 . 

Assim sendo, vê-se que a estrutura organizacional de um batalhão orgânico 

de brigada americano, por vezes, tem meios mais completos e estruturados, 

moldando-se ao tipo de operação e atuando de maneira mais complexa. Diante 

disso, podemos inferir que no Exército Brasileiro, a despeito de não termos vultosos 

recursos disponíveis, também pode-se atuar de forma eficiente se alterarmos nossa 

estrutura de apoio às Brigadas Mecanizadas, podendo, então, adaptar-nos às novas 

capacidades que as Médias Unidades estão aptas a atuarem face aos programas 

estratégicos já mencionados no início deste trabalho. 

 

 

3. ANÁLISE E RESULTADOS 

 
 

Com o intuito de buscar subsídios para o presente trabalho, foi realizada uma 

pesquisa com alguns militares que serviram ou estão servindo em Companhias de 

Engenharia de Combate Mecanizada orgânicas de Brigadas da mesma natureza. 

Para tentar dar mais sustentação ao propósito do trabalho, pediu-se que apenas 

militares já aperfeiçoados respondessem às perguntas, visto que capitães ainda não 

possuidores do curso de especialização da Escola de Aperfeiçoamento de Oficias 

(EsAO) têm pouco conhecimento doutrinário a respeito do emprego no tocante a 

Doutrina, Organização, Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura 

                                                 
2 https://exame.com/brasil/exercito-dos-eua-e-30-vezes-mais-rico-que-o-brasileiro-e-que-a-nasa/. 
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(DOAMEPI). 

As perguntas tiveram o propósito de tentar buscar qual a realidade do apoio 

das companhias de engenharia no tocante a eficiência quando empregadas em 

instruções de adestramentos, exercícios no terreno e principalmente em operações. 

Conforme o exposta acima, foram realizados os seguintes questionamentos: 

 

Figura 5 – Resultado Questionário 1 
Fonte: Autor 

Figura 6 – Resultado Questionário 2 
Fonte: Autor 
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Figura 7 – Resultado Questionário 3 
Fonte: Autor 

 

Figura 8 – Resultado Questionário 4 
Fonte: Autor 

 

Ao analisar os gráficos das respostas temos os seguintes dados: no item 1º, 

67,7% dos entrevistados responderam que houve de fato apoio de engenharia em 

alguma operação, exercício ou adestramento, ao passo que 33,3% disseram que 

não houve apoio de engenharia. Temos que no item 2º, o mesmo quantitativo do 

item 1º, de 67,7%, respondeu que a engenharia realizou Apoio a Mobilidade, e 

33,3% não houve apoio às outras tarefas (Contramobilidade e Proteção). 

Prosseguindo no item 3º, tivemos que 33,3% dos entrevistados responderam 

que o apoio da engenharia com os meios e pessoal que a subunidade dispõe foram 
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parcialmente suficientes para cumprir a missão, enquanto 67,7% alegaram não ser 

possível apoiar. Por fim, no item 4º colheu-se que 67,7% dos militares responderam 

que, na opinião deles, é insuficiente apoiar a arma base (Infantaria/Cavalaria) nas 

operações com os meios existentes atualmente na companhia, enquanto que 33,3% 

responderam que é possível apoiar em partes. 

Ainda no tocante ao apoio de engenharia, pôde-se colher resposta de alguns 

entrevistados que relataram que o apoio de engenharia em Rede Mínima de 

Estradas se dá a contento nas operações, sendo este o apoio que melhor consegue-

se desempenhar. 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O presente estudo foi desenvolvido a fim de aumentar as pesquisas 

exploratórias a respeito da seguinte temática: “Com a implantação e execução dos 

Programas Estratégicos de Exército, como o Projeto Guarani, por exemplo, e face a 

nova demanda de meios de emprego às Brigadas Mecanizadas, qual seria a melhor 

dosagem de apoio da Arma de Engenharia, no tocante a nova sistemática das 

Brigadas Mecanizadas?”. Em vista disso, viu-se as atuais capacidades operativas 

das Brigadas Mecanizas comparadas com as atuais possibilidades de apoio das 

engenharias orgânicas dessas brigadas. Foi realizado um breve estudo na Brigada 

Mecanizada do país norte americano, conhecida como Brigade Strick. 

Ainda tem-se bastante a debater a respeito desse tema, visto que alguns 

autores defendem que uma companhia de engenharia de combate tem capacidade 

de apoiar uma Brigada Mecanizada, ao passo que em outros estudos, e também 

verificado nesse trabalho, atualmente com a evolução da doutrina, a dosagem que 

melhor poderia apoiar uma brigada mecanizada seria 1(um) Batalhão de Engenharia 

em apoio por Brigada empregada em 1º escalão. Porém, tem-se que uma Brigada 

de Cavalaria Mecanizada, em sua estrutura ternária, há a 1(um) Regimento de Carro 

de Combate Blindado, alterando sua natureza “pura” de mecanizada, levando em 

consideração que nesse regimento os carros de combate são sobre lagartos. 

Em face disse, para uma melhor eficiência no emprego da arma azul 

turquesa, a composição para apoiar uma Brigada de Infantaria Mecanizada seria ter 

em sua composição 1(um) Batalhão de Engenharia com 2(duas) companhias a 

3(três) pelotões de maneira a apoiar os elementos de combate da brigada, visto que, 
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com essa estrutura organizacional, é possível apoiar as três peças de manobra com 

um pelotão de engenharia cada, ao passo que ainda haveria 3(três) pelotões para 

realizar atividades de apoio ao conjunto a brigada, dessa forma, evitando trabalhos 

demasiados aos pelotões em apoio às peças de manobra e liberando-os para o 

apoio direto ou reforço, o quanto antes, aos elementos que estarão em 1º escalão, 

aumentando ainda mais os laços táticos da tropa apoiada. Enquanto que na Brigada 

de Cavalaria Mecanizada seria 1(um) Batalhão e Engenharia a 2(duas) Companhias, 

também com 3(três) pelotões, no entanto, 1(um) pelotão seria de natureza blindada, 

a fim de manter um apoio condizente com o Regimento Blindado da Brigada de 

Cavalaria. 

Dessa forma o apoio seria mais eficiente, de maneira que teria um pelotão 

para cada regimento mecanizado e um pelotão em apoio ao regimento de carro de 

combate blindado, ao passo que ainda haveria 2(dois) pelotões para trabalhos de 

apoio ao conjunto a brigada e um pelotão blindado para apoio à Artilharia orgânica 

da brigada, tendo em vista que essa artilharia também é de natureza sobre 

lagartas. 

Dessa forma, poderá chegar-se a um possível adequado apoio às armas base 

em suas operações. Valendo ainda ressaltar que, como foi demonstrado na 

pesquisa realizada com levantamento dos questionamentos, há necessidade de se 

atualizar também, com outros estudos, os meios e pessoal necessários para a 

Engenharia no tocante a essa nova doutrina de emprego para que se possa adequar 

a um efetivo e eficiente apoio, que é o cerne da missão da nobre arma Azul 

Turquesa. 
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APÊNDICE A - SOLUÇÃO PRÁTICA 

 

A fim de dar subsídio aos estudos sobre a reformulação do novo manual de 

engenharia quanto ao apoio no escalão Brigada, segue a seguir uma proposta de 

uma possível minuta do manual. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

MISSÃO 

Ampliar o poder de combate dos elementos de manobra da Bda Mec, 
proporcionando-lhe a mobilidade, assegurando-lhe a contramobilidade e 
contribuindo para sua proteção e Ap Ge Eng . 

Para cumprir sua missão, o Btl Eng Cmb Mec emprega suas companhias em 
missões ligadas diretamente ao combate, ao apoio logístico ou ao sistema de 
comando e controle. 

MOBILIDADE 

O Btl E Cmb Mec é 100% móvel, com transporte orgânico. Possui diversos 
equipamentos pesados que deverão ser transportados sobre Rbq especializados. 

 

CAPACIDADES OPERATIVAS 
 

a. planejar e supervisionar os trabalhos de engenharia no âmbito da Bda; 

b. executar reconhecimentos especializados de engenharia; 

c. lançar e operar seus botes de assalto; 

d. construir e manter passadeiras; 

e. apoiar, simultaneamente, o emprego de até 3 (três) peças de manobra da Bda; 

f. realizar a manutenção, até 2º escalão, de seu material de engenharia; 

g. coordenar a exploração e o emprego dos recursos locais de engenharia; 



 

 

30 

h. lançar ou construir obstáculos, abrigos e outros trabalhos de organização do 
terreno, que requeiram mão-de-obra e/ou equipamentos especializados; 

i. lançar e remover obstáculos, inclusive subaquáticos; 

j. realizar abertura e fechamento de passagens em obstáculos, inclusive 

campos de minas; 

l. desativar armadilhas e cargas explosivas preparadas pelo inimigo; 

m. planejar o sistema de barreiras de brigada; 

n. reparar, conservar, melhorar estradas, vaus, bueiros e pontilhões; 

o. construir, balizar, reparar e conservar campos de pouso e zona de pouso de 
helicópteros (ZPH), instalações de Cmdo (PC), de observação (PO) e abrigos; 

p. prestar assistência técnica de engenharia às tropas da Bda. 

q. prover sua segurança quando estacionada ou em marcha; 

r. realizar os trabalhos de camuflagem de interesse do conjunto e os que exijam 
técnicas ou equipamentos especializados; e 

t. construir e operar portadas (Prtd). 

LIMITAÇÕES 

a. construir instalações de campanha; 

b. construir estradas; e 

c. atuar, limitada pelo armamento orgânico, na defesa de seus canteiros 

de trabalho. 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

O BE Cmb Mec é o elemento responsável pela execução dos trabalhos de 
engenharia, no âmbito da Bda Mec, para tal possui os seguintes materiais: 

(1) material de pontes: botes de assalto, passadeiras 
de alumínio,portadas leves, ponte modular pesada e viaturas lançadoras de pontes 
de pequenas brechas; 

(2) equipamento de engenharia: motoniveladora, carregadeira de rodas, guindaste, 
trator de esteira, retro-escavadeira e compressor de ar; 

(3) viaturas especializadas: caminhões basculantes, viatura blindada de combate de 
engenharia (VBC Eng) e viatura blindada para transporte de pessoal (VBTP - 
Mecanizada ou Blindada); e 

(4) equipamentos especializados para emprego diversos: reforçador de 
solos, geradores de fumaça, sonares, viaturas com disseminadores de minas e 
reboque para abertura de passagem em 
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obstáculo, (implemento de desminagem e de desobstrução de vias -
 Guarani) e (KC/KL;CO; CTC;CL;CTA). 

 

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMANDO E APOIO 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

MISSÃO 

A companhia de comando e apoio (Cia C Ap) tem a missão de prover os meios para 
o comando e logística do Btl e equipamentos de engenharia para a Cia E Cmb. 

POSSIBILIDADES 

a. Prover pessoal e material para as diversas seções do EM geral do Btl; 

b. Reforçar as Cia E Cmb/Btl com seus equipamentos e viaturas; 

c. Executar a manutenção das viaturas e equipamentos de engenharia; 

d. Operar o sistema de comunicações do Btl e de suas SU; 

e. Executar o apoio logístico do Btl; 

f. Instalar e operar o posto de socorro do Btl; 

g. Realizar, dentro de suas possibilidades, os trabalhos de estradas, instalações e 
aberturas de brechas em áreas minadas lançadas pelo inimigo necessários à Bda; e 

h. Empregar suas VBCE. 

 

 

 

 

 



 

 

32 

PELOTÃO DE COMANDO 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

MISSÃO 
O pelotão de comando (Pel Cmdo) tem a missão de prover pessoal e material para 
todas as seções do EM, para o funcionamento do Ap Log no Btl(atividades logísticas 
de saúde e suprimento) e de instalar o sistema de comunicações do Btl, fornecendo 
todo o material de comunicações, assim como participar da segurança do PC 
do Btl e prover os meios para o funcionamento do PC/Cia. 
 

 

 

ATRIBUIÇÕES 

a. O Cmt do pelotão de comando é o oficial de comunicações do Btl. Quando estiver 
integrando o EM especial da unidade assessora o comando em todos os assuntos 
de comunicações; 

b. O Cmt Pel Cmdo é o responsável pelo emprego funcional do Gp Com; 

c. O Gp Com instala o sistema de comunicações do BE Cmb, opera o C 
Com Cmdodo Btl e realiza a manutenção de todo o material de comunicações da 
unidade até segundo escalão; 

d. Os Gp da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª seções têm a missão de prover pessoal para o 
funcionamento do EM do Btl; 

e. O Gp da Sec Tec provê pessoal para o funcionamento da Sec Tec; 

f. O Gp Sau instala e opera o posto de socorro da unidade. É empregado sob o 
controle direto do oficial médico do Btl; e 

g. O grupo de suprimento (Gp Sup) é empregado pelo almoxarife do Btl. É o 
responsável pelo recebimento, controle e distribuição do suprimento do Btl. 
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EQUIPAMENTO 

 
a. O Pel é dotado de armamento individual para seu pessoal e de armamento 
pesado para participar da segurança do PC; 

b. É dotado de material indispensável ao funcionamento das seções a que pertence 
o seu pessoal;e 

c. Dispõe de material rádio e telefônico os quais permitem que o pelotão estabeleça 
o sistema de comunicações do batalhão e a integração deste sistema ao sistema 
do Esc Sp. 

PELOTÃO DE MANUTENÇÃO 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

MISSÃO 

O pelotão de manutenção (Pel Mnt) tem a missão de realizar a manutenção de 2º 
escalão das viaturas e de até 2º escalão nos equipamentos de Engenharia do Btl. 
 
ATRIBUIÇÕES 

a. O Cmt Pel é o oficial de manutenção do Btl; 

b. O grupo de manutenção de auto (Gp Mnt Auto) é empregado sob a 
responsabilidade direta do comandante do pelotão de manutenção, realizando a 
manutenção de até 2º escalão das viaturas do Btl; e 

c. O grupo de manutenção de equipamento de engenharia (Gp Mnt Eqp Eng)executa 
a manutenção de até 2ª escalão nos equipamentos de engenharia da unidade. 

EQUIPAMENTO 
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a. O Pel é dotado de armamento individual para seu pessoal e de meios de 
comunicações para integrá-lo à rede da Cia C Ap; 

b. O Gp Mnt Auto e o Gp Mnt Eqp Eng são dotados de equipamento e ferramental 
necessários à execução das missões de manutenção que lhes são afetas; e 

c. O Gp Mnt Eqp Eng dispõe, além do ferramental necessário ao cumprimento de 
suas atribuições, de uma oficina de reparações gerais montada sobre viatura ou 
reboque. 

 
PELOTÃO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

MISSÃO 

O pelotão de equipamentos e construção (Pel Eqp Cnst) tem a missão de prover 
equipamento pesado de Eng para trabalhos, particularmente de estradas e de 
executar limitados trabalhos de instalações. 
 

ATRIBUIÇÕES 

a. O Cmt do pelotão é o encarregado do equipamento de engenharia, assessorando 
o comando da unidade, particularmente o S3 e o S4, quanto ao emprego dos meios 
de seu pelotão; 

b. O Gp Eqp Eng é constituído por operadores especializados. Esses Equipamentos 
são utilizados para realizar trabalhos de estradas, instalações e determinados 
trabalhos de fortificação de campanha, tais como o fosso AC, agravamento de curso 
de água e obstáculos de concreto, aumentando o rendimento do batalhão nesses 
serviços; 

c. O grupo de caminhão basculante (Gp Cam Bas) e cisterna de água (Cist Agu), 
normalmente, é empregado descentralizado, reforçando frações ou 
elementos constituídos, designados para a execução de trabalhos de estradas ou de 
fortificações de campanha; e 

d. O grupo de engenharia de instalação (Gp Eng de Inst) é constituído por elementos 
especializados em instalações. É empregado, prioritariamente, nos trabalhos de 
conservação e reparação, envolvendo serviços de carpintaria, alvenaria, instalações 
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hidráulicas e de eletricidade predial em acantonamentos, instalações de comando e 
em instalações logísticas, tais como depósitos e hospitais. Sua capacidade de 
trabalho na área de construção predial é limitada, podendo ser aumentada pelo 
reforço em mão-de-obra especializada proveniente do Esc Sp. 

 
EQUIPAMENTO 

O pelotão é dotado dos diversos equipamento de engenharia, tais como:  

a. Motoniveladora, carregadeira de rodas, guindaste, trator de esteira, retro-
escavadeira, compressor de ar, Trator-Multiuso (BOBCAT), 

b. viaturas especializadas: caminhões basculantes, KC/KL;CO; CTC;CL;CTA 

c. empilhadeira de média potência, motosserras, compressor de ar e jogo de 
ferramentas pneumáticas, aparelho de solda arco voltaico, Cj Eqp para 
carpintaria, Cj Eqp para eletricista, Cj Eqp para bombeiro hidráulico, Cj Eqp de 
betoneira, Cj para balizamento de passagens. 

PELOTÃO ENGENHARIA APOIO 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

MISSÃO 

O pelotão de engenharia de apoio (Pel E Ap) tem como missão básica complementar 
com meios, pessoal e material especializados, as companhias orgânicas do Btl. 
 
ATRIBUIÇÕES 
 

a. O Cmt Pel, além de participar como membro do EM especial, sendo oficial 
DQBRN, assessora o Cmt Cia quanto ao emprego do seu equipamento e das 
frações do seu pelotão; 

b. O Gp de viatura blindada de combate de engenharia (VBC/Eng) é constituído de 
viaturas blindadas dotadas de implementos que possibilitam a execução de 
trabalhos sumários em proveito da mobilidade, realizando, dentre outros, reparos de 
danos em estradas causados pela ação da artilharia e aviação inimiga, desobstrução 
de bloqueios em estradas, movimentação de terra para preenchimento de 
fossos anticarro (AC) e pequenas brechas secas, construção de pistas, trabalhos de 
aberturas de passagens em campo de minas(C Mna), destruição de fortificações, 
preparação das margens de um curso d'água para operação de transposição de 
cursos de água (Trsp C Agu) e remoção de escombros. Para 
a contramobilidadepode auxiliar na preparação da posição defensiva (P Def) e 
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construir determinados tipos de obstáculos, conforme os implementos disponíveis na 
viatura blindada (VtrBld); 

c. O grupo de geradores de fumaça (Gp de Ger Fum), por meio do equipamento que 
dispõe, atua produzindo fumaça em proveito da tropa apoiada e das frações de 
engenharia que necessitam mascarar os trabalhos que estão sendo realizados sob 
fogo inimigo; 

d. O Gp de minagem atua basicamente na contramobilidade, permitindo, 
devido ao equipamento lançador de minas, o fechamento rápido de passagens 
em obstáculos artificiais construídos com minas, no contexto das operações 
defensivas ou o lançamento de obstáculo com minas para proteção face aos 
contra-ataques inimigos quando a tropa apoiada mantém um objetivo conquistado no 
curso de operações ofensivas; e 

e. O Gp de desminagem, dotado de equipamento para a abertura de passagens em 
obstáculos artificiais construídos com minas, proporciona a abertura de passagens 
nestes tipos de obstáculos. 

EQUIPAMENTO 

 

a. O Pel é dotado de armamento individual para o seu pessoal e de meios de 
comunicação para integrá-lo à rede da Cia C Ap; 

b. O Gp de VBC/Eng é dotado de viaturas blindadas de combate 
de engenharia; e Feixe de Tubos? 

c. O Gp de Ger Fum dispõe de equipamentos geradores de fumaça montados sobre 
reboque; e 

d. Possui reforçadores de solo, implementos para Abertura Brechas em Campo 
de Minas. 

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE PONTES 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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MISSÃO 

a. Apoiar, com equipamento especializado, a transposição de curso d'água e 
pequenas brechas, contribuindo, assim, para a mobilidade da tropa; 

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

c. Constituir, normalmente, sem prejuízo de suas atividades, a tropa reserva do 
BE Cmb Mec. 

POSSIBILIDADES 

a. Realizar o transporte, a manutenção e a guarda do material orgânico de 
transposição do batalhão; 

b. Prover equipamento de transposição de curso de água e pequenas brechas para 
as Cia E Cmb ou para aumentar o apoio em material de pontes às Cia E Cmb, 
orgânicas das Bda e enquadradas pela DE; 

c. Fornecer pessoal especializado para a realização de determinados trabalhos, tais 
como operação de motores de popa e lançamento de pontes de pequenas brechas; 

d. Executar, eventualmente, trabalhos de montagem; 

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

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

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

EMPREGO 

a. A Cia E Pnt aumenta a eficiência das Cia E Cmb orgânicas do batalhão ou da 
engenharia orgânica das Bda enquadradas pela divisão de exército, reforçando-as 
com frações adequadas às necessidades do apoio ao elemento de manobra; 

b. O emprego da companhia é, portanto, normalmente descentralizado. Suas frações 
são cedidas em reforço segundo as necessidades das operações; 

c. Quando necessário, a Cia E Pnt poderá lançar e operar com seu pessoal os meios 
de transposição. Normalmente, isso só é possível em áreas à retaguarda. O 
lançamento de Pnt ou Prtd tipo “ribbon”, em qualquer parte da zona de ação da 
divisão, caracteriza o emprego normal da Cia E Pnt. 
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PELOTÃO DE COMANDO E APOIO 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

MISSÃO 

O Pel C Ap da Cia E Pnt tem por missão prover meios para o funcionamento do PC, 
transportar, guardar e manutenir, até 2º escalão, o material de ancoragem de 
dotação do batalhão. Mobiliar um posto de controle de engenharia (PCE), sendo que 
as necessidades adicionais em PCE poderão ser atendidas pela Cia 
E Cmborgânicas do Btl ou pela engenharia do Esc Sp e guardar, 
transportar, manutenir e lançar as pontes lançadas por veículo blindado (VBE L Pnt) 
de dotação do Btl. 

ATRIBUIÇÕES 

a. O Cmt Pel C Ap é o Cmt do PC da Cia E Pnt e, como tal, é o responsável pela sua 
instalação, deslocamento e segurança. É o auxiliar direto do comandante da 
companhia nos encargos administrativos da SU; 

b. Cabe à Seção de Comando do Pel C Ap: 

    (1) prover os meios para o funcionamento do PC da Cia; 

    (2) instalar o sistema de comunicações da Cia; e 

    (3) receber, controlar e distribuir todo o suprimento. 

c. A seção de apoio é encarregada da guarda, transporte e manutenção do material 
de ancoragem do batalhão e provê os meios necessários à instalação do posto de 
controle de engenharia; 

d. A seção de pontes de pequenas brechas tem por atribuição a guarda, o 
transporte, a manutenção e o lançamento das pontes (VBE L PNT) da dotação do 
batalhão. 

EQUIPAMENTO 
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a. O Pel é equipado de armamento individual para seu pessoal e de uma estação-
rádio que o integra à rede da Cia E Pnt, e de estações que permitem 
o estabelecimento da rede rádio do pelotão; e 

b. O Pel é dotado de material de ancoragem diverso, veículos lançadores de pontes 
de pequenas brechas e pontes de pequenas brechas. 

PELOTÃO PONTES E PORTADAS PESADAS 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

MISSÃO 

O pelotão de pontes e portadas pesadas (Pel Pnt Prtd P) da Cia E Pnt tem por 
missão lançar, transportar, guardar e manutenir até 2º escalão o material de pontes 
e portadas pesadas do batalhão. 

ATRIBUIÇÕES 

a. O Cmt Pel Pnt Prtd P assessora o comandante da Cia E Pnt quanto ao emprego 
de seu material e das frações de seu Pel; 

b. O grupo de comando provê os meios para funcionamento do sistema de 
comunicações. O Sgt Adjunto é o eventual substituto do comandante do pelotão; e 

c. Cada grupo de pontes é, além do lançamento, responsável pelo transporte e 
manutenção até 3º escalão de uma fração da equipagem. As possibilidades e 
limitações variam segundo a quantidade, tipo e características da equipagem de que 
forem dotados. 
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PELOTÃO EQUIPAGENS LEVES 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

MISSÃO 

O pelotão de equipagens leves (Pel Eq L) tem por missão o transporte, aguarda e a 
manutenção, até 3º escalão, dos botes de assalto e passadeiras de dotação do Btl. 

ATRIBUIÇÕES 

a. O Cmt Pel Eq L assessora o comandante da Cia E Pnt quanto ao emprego de seu 
material e das frações de seu pelotão; 

b. O grupo de comando é responsável por instalar o sistema de comunicações 
do Pel, integrando-o ao sistema de comunicações da Cia E Pnt. O Sgt Adjunto é o 
eventual substituto do comandante do pelotão; e 

c. O grupo de botes de assalto é o encarregado da guarda, transporte e manutenção 
dos botes de assalto de dotação do batalhão. Além disso, provê operadores de 
motor de popa; e 

d. O grupo de passadeiras é o encarregado da guarda, transporte e manutenção das 
passadeiras de equipagem do batalhão. 
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COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

(*) Na Cia E Cmb Mec haverá um Pel E Cmb Mec dotado de meios blindados. 

MISSÃO 

Trabalhos de engenharia em proveito dos elementos de manobra da Bda, 
multiplicando o poder de combate das forças amigas, proporcionando-lhes a 
mobilidade, assegurando-lhes a contramobilidade e contribuindo para sua proteção. 

POSSIBILIDADES 

a. Planejar, coordenar e executar trabalhos de engenharia; 

b. Executar reconhecimentos especializados de engenharia; 

c. Executar trabalhos de conservação, reparação e melhoramentos de estradas, 

desde que reforçada com equipamentos; 

d. Construir heliportos, PC, PO e abrigos, desde que reforçada com equipamento; 

e. Balizar caminhos e vaus; 

f. Construir, lançar e remover obstáculos, inclusive subaquáticos, desde que 

reforçados com equipamentos; 

g. Executar trabalhos de destruição, inclusive subaquáticos; 

h. Construir, lançar, manter e operar meios de transposição de cursos d'água; 

i. Realizar a manutenção orgânica de seu equipamento auxiliada por elementos 

especializados do batalhão; e 
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j. Coordenar e realizar a exploração e o emprego dos recursos locais de engenharia, 

conforme diretriz do Cmt do BE Cmb; 

k. Prover sua segurança quando estacionada ou em marcha; 

l. Realizar trabalhos de camuflagem de interesse do conjunto e os que exijam 

técnica especial; 

m. Realizar abertura e fechamento de passagens em obstáculos, inclusive campos 

de minas; 

n. Desativar armadilhas e cargas explosivas preparadas pelo inimigo; 

o. Produzir cortina de fumaça, empregando reboque gerador de fumaça; e 

p. Prestar assistência técnica às tropas apoiadas, referente a obstáculos; destruições 
e demolições; minas e armadilhas; camuflagem; nós e aparelhos de força; abrigos 
e instalações; embarcações fluviais e navegação; estudo técnico tático do terreno; 
sistema de barreiras; organização de posição defensiva; abertura de passagens 
em obstáculos e outras operações especiais. 

LIMITAÇÕES 

a. Limitada capacidade de trabalho em estradas, pontes e organização do terreno 
(OT), dependendo do equipamento de engenharia e pessoal especializado que 
receber em reforço; 

b. Necessidade de reforço de meios específicos em pessoal e material para a 
realização de trabalhos de camuflagem; e 

c. Atuar, limitada pelo armamento orgânico, na defesa de seus canteiros de trabalho. 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

Os principais materiais e equipamentos utilizados pelo Pel E Cmb são: reboque 
gerador de fumaça; Cj de equipamento para detecção e demarcação de 
minas; Eqp de destruição; compressor de ar e conjunto de ferramentas pneumáticas; 
trator multiuso tipo Bob-Cat; GPS; Cj de equipamento de sapador; sonar para 
prospecção de fundo de rio; motosserras e óculos de visão 
noturna; Equipamento lançador de minas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

PELOTÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADO 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

MISSÃO 

O pelotão de engenharia de combate, sendo elemento executivo da Cia E Cmb Mec, 
cumpre as mais variadas missões em conformidade com as possibilidades dessa 
SU. Para cumpri-las, com frequência, deve ser apoiado com equipamentos 
orgânicos de outras frações do Btl. Tem como principais missões: 
 
(1) executar a manutenção da rede mínima de estradas necessárias Bda ou peça de 
manobra apoiada (Pç Man Ap), desde que reforçados com equipamentos; 

(2) realizar os trabalhos de mobilidade e contramobilidade necessários à Bda ou Pç 
Man Ap; 

(3) executar os trabalhos de destruições; 

(4) executar o lançamento de minas e armadilhas; e 

(5) executar trabalhos subaquáticos necessários à Bda ou Pç Man Ap. 
 
ATRIBUIÇÕES 

a. O Cmt do Pel E Cmb é o responsável pelo emprego de seu Pel. Planeja e conduz 
a execução dos trabalhos atribuídos ao Pel E Cmb de forma a obter o maior 
rendimento possível; 

b. O grupo de comando tem a responsabilidade de executar as comunicações e 
ligações do pelotão, bem como gerenciar o fluxo dos suprimentos necessários às 
atividades desenvolvidas pelo pelotão, principalmente os ligados à classe I. Além 
disso, é responsável pela guarda de todo o material distribuído ao Pel; 

c. Os Grupos de Engenharia (GE) são mobiliados por especialistas e dotados de 
diversos materiais que permitem a flexibilidade de emprego do pelotão no 
cumprimento das mais diversas missões, típicas da engenharia. Podem ser 
relacionadas às seguintes capacidades dos grupos de engenharia,dentre outras: 
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(1) produção de cortina de fumaça; 
(2) trabalhos de minagem e desminagem, bem como de armadilhas; 
(3) trabalhos de destruições e de explosivos; 
(4) trabalhos de fortificação de campanha, limitado aos seus equipamentos de 
engenharia; e 
(5) trabalhos de sondagem de fundo de rio. 
 
EQUIPAMENTOS 

a. O Pel E Cmb é dotado de material que lhe permite executar os trabalhos de 
engenharia, por intermédio dos quais se realiza o apoio aos elementos de manobra; 

b. Pode ser reforçado com caminhões basculantes para trabalhos de estradas e 
construções, particularmente, quando se constituem equipes de terraplenagem com 
equipamento de engenharia da Cia C Ap ou da Cia E Cmb; 

c. Possui meios de comunicações que lhe permitem estabelecer as ligações 
necessárias com os seus elementos e se integrar ao sistema de comunicações da 
Cia E Cmb; 

d. O armamento do pelotão lhe permite prover sua segurança e defender seus 
canteiros de trabalho. Permite-lhe também limitada defesa anticarro; e 

e. Os principais materiais e equipamentos que poderão ser utilizados 
pelo Pel E Cmb são: reboque gerador de fumaça; conjunto de equipamento para 
detecção e demarcação de minas; Eqp de destruição; compressor de ar e conjunto 
de ferramentas pneumáticas; trator Multiuso, tipo Bob-Cat; GPS; conjunto de 
equipamento de sapador; sonar para prospecção de fundo de rio; motosserras e 
óculos de visão noturna. 
 
EMPREGO 

a. O Pel E Cmb é o principal componente da Cia E Cmb e, normalmente,é 
empregado integrado à companhia. Ele pode, entretanto, atuar isoladamente, 
quando necessário; 

b. Normalmente, o Pel E Cmb é a fração básica de emprego junto às outras armas. 
O emprego de elementos menores que o pelotão ocorre em função das 
necessidades em meios especializados de pontes e equipamentos mecânicos; 

c. De acordo com a missão a receber, atuando integrado à companhia, ou 
isoladamente, poderá receber equipamento de engenharia em reforço, a fim de 
aumentar o rendimento na execução dos trabalhos que lhe foram atribuídos. Esse 
equipamento pode ser de sua própria Cia, da Cia C Ap ou da Cia E Pnt do Btl; 

d. O Pel E Cmb não poderá ser empregado de forma mais descentralizada do que 
aquela sob a qual está sendo empregada a sua companhia pelo Btl; 

e. A pequena disponibilidade de meios do Pel determina que seu comandante o 
empregue, normalmente, de forma centralizada; 

f. Equipes de Eng de valor menor que o de um GE podem ser organizadas para 
apoiar determinadas missões, como o lançamento de pontes por viaturas blindadas, 
o assalto a posições fortificadas, o acionamento de destruições, o emprego de 
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cargas nucleares de demolição, a operação de embarcações, o apoio às operações 
de defesa interna e o apoio com características especiais. Nesses casos, 
normalmente, essas equipes prestam o apoio nas situações de comando reforço (ou 
integração), controle operacional ou comando operacional; e 

g. Os Pel E Cmb lançam e operam as Prtd L e lançam as passadeiras nas 
operações de transposição de cursos de água. 
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APÊNDICE B - Questionário

 

FORMULÁRIO PESQUISA DOUTRINÁRIA 

BDA MEC 
Sou Cap Eng Michell Leal, da Tu 2012 - AMAN. Atualmente estou realizando o Curso de 

Aperfeiçoamento (EsAO). Meu trabalho de Conclusão de Curso aborda o Tema “O Apoio de Eng na 

Bda Mec”. Ao mesmo tempo, alguns capitães-alunos foram incumbidos de realizar pesquisas a fim de 

subsidiar estudos no que tange a atualização doutrinária para Manual de Apoio de Eng às Brigadas 

Mecanizadas. Face ao exposto acima, envio estas perguntas para que o Sr. possa, na medida do possível, 

contribuir para essa atualização 

  

michell1706@gmail.com (não compartilhado) Alternar conta 

  

*Obrigatório 

1) Durante o período que o Sr. Serviu em OM Mecanizada, houve alguma operação 

(Ofensiva/Defensiva/Outras) ou exercício no terreno (Adestramento) em que houve de fato 

o apoio de Eng à Arma Base (Inf/Cav)? * 

SIM 
NÃO 

Resposta complementar (Favor descrever qual Operação, Ano realização, duração 

operação/exercício) 

Sua resposta 

2) Caso a resposta do item anterior tenha sido afirmativo, em que situação foi empregado o 

apoio da Eng? * 

Ap Mobilidade 
Ap Contramobilidade 
Proteção 
Outro: 

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/1xUuQq5FkahCQIvgdDS_rbpKF3s115SCI8S3oaYYTlZc/viewform?edit_requested%3Dtrue&service=wise
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3) No tocante ao item “1”, caso a resposta tenha sido afirmativo, o Sr. acha que o apoio 

realizado com o emprego dos Meios, Equipamentos e Pessoal que a U/SU dispôs foi 

suficiente para efetivamente cumprir a missão? * 

Completamente Suficiente 
Parcialmente Suficiente 
Não foi possível apoiar 

Caso não tenha sido possível o apoio, favor descrever sucintamente o motivo: 

Sua resposta 

4) Na opinião do Sr., com a experiência de ter servido em OM Mecanizada, qual sua 

avaliação no tocante aos Meios, Equipamentos e Pessoal em que a OM dispõe para cumprir 

as missões recebidas dos Escalões superiores quanto às necessidades das Armas 

Base(Inf/Cav)? * 

Suficiente 
Atende em Partes 
Insuficiente 

Caso a resposta tenha sido “Atende em Partes” ou “Insuficiente”, favor descrever qual área 

deixou a desejar (Meios, Equipamentos, Pessoal):  

Sua resposta 

 

 


