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RESUMO 
 

 

 

No contexto da modernização das Brigadas de Cavalaria Mecanizada e, da 
transformação da 15ª Brigada de Infantaria de Motorizada em Mecanizada, dentro 
do contexto do Projeto Estratégico do Exército Guarani, houve a necessidade de 
avaliar a capacidade operacional requerida do apoio da Engenharia orgância dessas 
Grandes Unidades. Alinhado com este objetivo, este trabalho analisou 
primeiramente as possibilidades e limitações no âmbito das atuais Unidades de 
Engenharia para, posteriormente, sugerir competências que norteassem a 
atualização doutrinária de emprego da arma nas atividades de Mobilidade, 
Contramobilidade e Proteção. A análise contemplou parâmetros da norma sobre o 
preparo, a organização, o adestramento e o material da Engenharia. Como produto 
final, foi realizado um exame das capacidades requeridas à Engenharia das 
Brigadas Mecanizadas com a indicação de uma nova escrituração doutrinária e 
sugestões para a organização e aquisição de material. Esta pesquisa se caracteriza 
por ser qualitativa, de natureza bibliográfica, baseada nos resultados gerados pelas 
pesquisas realizadas. 
 

 

Palavras chaves: Engenharia, Mecanizada, Doutrina. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 

 

In the context of the modernization of the Mechanized Cavalry Brigades and the 
transformation of the 15th Infantry Brigade from Motorized to Mechanized, within the 
context of the Strategic Project of the Guarani Army, there was a need to assess the 
operational capacity required for the support of the Engineering body of these Large 
Units . In line with this objective, this work first analyzed the possibilities and 
limitations within the scope of the current Engineering Units and, later, suggested 
competences that would guide the doctrinal updating of the use of the weapon in 
Mobility, Countermobility and Protection activities. The analysis included standard 
parameters on the preparation, organization, training and material of Engineering. As 
a final product, an examination of the capabilities required of the Engineering of 
Mechanized Brigades was carried out, with the indication of a new doctrinal 
bookkeeping and suggestions for the organization and acquisition of material. This 
research is characterized by being qualitative, bibliographical in nature, based on the 
results generated by the research carried out. 
 

 

Keywords: Mechanized, Engineering, Doctrine. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SUMÁRIO 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 9 

1.1. PROBLEMA ................................................................................................................ 10 
1.1.1. Antecedentes do Problema ................................................................................... 10 

1.1.2. Formulação do Problema ....................................................................................... 11 

1.2. OBJETIVOS ............................................................................................................... 11 
1.2.1. Objetivo Geral ......................................................................................................... 12 

1.2.2. Objetivos Específicos ............................................................................................ 12 

1.3. QUESTÕES DE ESTUDO .......................................................................................... 12 
1.4. METODOLOGIA ......................................................................................................... 13 
1.4.1. Objeto formal de estudo ........................................................................................ 13 

1.4.2. Amostra ................................................................................................................... 13 

1.4.3. Delineamento da pesquisa .................................................................................... 14 

1.4.4. Procedimentos para revisão da literatura ............................................................ 14 

1.4.5. Procedimentos Metodológicos .............................................................................. 14 

1.4.6. Instrumentos ........................................................................................................... 15 

1.4.7 Análise dos Dados .................................................................................................... 15 

1.5 JUSTIFICATIVA ............................................................................................................. 15 
2. REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................... 16 

2.1. REFERÊNCIAS ESTRANGEIRAS ................................................................................ 16 
2.1.1. Engenharia Norte Americana .................................................................................. 16 

2.1.2.  Engenharia Espanhola ........................................................................................... 20 

2.1.3. Engenharia Alemã .................................................................................................... 21 

2.1.4. Engenharia Italiana .................................................................................................. 23 

2.1.5. Engenharia Argentina .............................................................................................. 23 

2.2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS ........................................................................................ 24 
2.2.1 Histórico das Brigadas Mecanizadas no Brasil ...................................................... 24 

2.3. APOIO DE ENGENHARIA À BDA C MEC .................................................................... 27 
2.3.1. Marcha para o combate ( M Cmb) ........................................................................... 30 

2.3.2 Movimento Retrógrado (Mov Rtg) ............................................................................ 31 

2.4. APOIO DE ENGENHARIA À 15ª BDA INF MEC ........................................................... 33 
2.4.1 Apoio da Eng nas Operações em Área Edificadas ................................................. 34 

2.5. VIATURA BLINDADA DE TRANSPORTE DE PESSOAL COM IMPLEMENTO DE 
ENGENHARIA ..................................................................................................................... 37 
3. ANÁLISE E RESULTADOS.................................................................................. 39 

3.1. RESULTADO DO QUESTIONÁRIO .............................................................................. 39 



 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES ....................................................... 49 

4.1.  DOUTRINA .................................................................................................................. 50 
4.2. ORGANIZAÇÃO ........................................................................................................... 53 
4.3. MATERIAL .................................................................................................................... 57 
4.4 CONCLUSÃO ................................................................................................................ 61 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 64 

ANEXO A - SOLUÇÃO PRÁTICA ............................................................................ 68 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A expressão militar do Poder Nacional da Força Terrestre se concretiza nas 

vinte e cinco brigadas, unidade básica de emprego operacional ativas do Exérctio 

Brasileiro, alocadas em oito Comando Militares de Área. Segundo o Manual de 

Fundamentos Doutrina Militar Terrestre (EB20-MF-10.102), a Brigada (Bda) ou 

Grande Unidade (GU) é, por definição doutrinária, o módulo básico de emprego da 

Força Terrestre (F Te) que reúne, sob um único comando, unidades e subunidades 

operativas. Dentre as vinte e cinco, cinco são Brigadas Mecanizadas (Bda Mec) que 

tem suas origens nas rudimentares estruturas militares em núcleos coloniais na 

região do Sul do país. Das cincos Bda Mec, quatro são de Cavalaria (Bda C Mec) e 

uma de Infantaria (Bda Inf Mec). Ambas se projetam ao combate móvel, tirando 

proveito de suas características como a alta mobilidade, relativa potência de fogo e 

proteção blindada proporcionados pelos meios de dotação, assim como, a ação de 

choque. 

Segundo a Doutrina Militar Terrestre, as Bda Mec devem possuir capacidades 

operativas para atuarem, de forma simultânea ou sucessiva, em Operação 

Ofensivas, Defensivas, de Pacificação e Apoio a Órgãos Governamentais, em 

situação de guerra e de não guerra. A aquisição dessas capacidades foi pensada 

anteriormente nos produtos resultante de cada projeto contido nos três 

subportfólicos do Escritório de Projetos do Exército (EPEx): Defesa da Sociedade, 

Geração de Força e Dimensão Humana. Todos com objetivos bem definidos nos 

Programas Estratégicos do Exército (PEE) para promoverem a projeção de poder de 

combate do Exército Brasileiro.  

Nesse ínterim, as Bda Mec têm recebido as primeiras Viaturas Blindadas de 

Transporte de Pessoal Média Sobre Rodas, 6x6, Guarani, da nova família de 

blindados médios sobre rodas do Exército – PEE Blindados, bem como o aparato 

tecnológico gerado pelo programa Guarani. 

Com a significativa alteração do material de emprego militar e a quebra de 

paradigma pela forma de combater, houve, a partir de 2019, a necessidade de 

reformular os Manuais de Campanha das Brigadas Mecanizadas. As alterações 

também foram sentidas nas capacidades e limitações dos Elementos de Apoio ao 

Combate orgânicos das Bda Mec, como é o caso da Engenharia de Combate 
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Mecanizada, obrigando-os a repensar o módulo tático de apoio. 

Portanto, o presente trabalho tem o propósito de analisar as capacidades 

operativas exigidas à Engenharia de Combate orgânica das Bda Mec, considerando 

o emprego estratégico, operacional e tático dessas Brigadas. 

O objetivo geral é levantar as necessidades mínimas da fração da engenharia 

orgânica em Operação de Segurança, particulamente com apoio à Bda C Mec, e as 

referentes ao apoio nas Operações em áreas humanizadas no emprego da Bda Inf 

Mec. 

 

 

1.1. PROBLEMA 
 

 

Como elemento de apoio ao combate, a Arma de Engenharia tem o dever 

doutrinário de multiplicar o poder de combate da força amiga e destruir, neutralizar 

ou diminuir o poder de combate inimigo.  

 

 

1.1.1. Antecedentes do Problema 

 

 

Ainda, segundo o Manual de Campanha A Engenharia nas Operações 

(EB70-MC-10.237), o “Pelotão de Engenharia de Combate (Pel E Cmb) constitui-se 

o elemento básico de emprego da Arma”, admitindo também, módulos 

especializado formados por grupos, turmas ou equipes para o cumprimento de 

trarefas de engenharia.  

Quando se trata de apoio de engenharia à Bda Mec, encontramos 

divergências quanto ao valor de emprego da Engenharia. Segundo a Nota de 

Coordenação Doutrinária Nr 02, de 31 de maio de 2016 (NCD Nr 02), a fração de 

emprego que apoia uma Bda Inf Mec é um Batalhão de Engenharia de Combate 

Mecanizado (BE Cmb Mec), constituído por duas Companhias de Engenharia de 

Combate (Cia E Cmb), a quatro Pel E cada.  

Atualmente, o apoio de Engenharia à 15ª Bda Inf Mec é realizado pela 15ª 

Cia E Cmb Mec, situada em Palmas – PR. Já as Bda C Mec recebem o apoio das 
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Cia E Cmb Mec, conforme se observa: a 1ª Cia E Cmb Mec situada em São Borja-

RS, apoia a 1ª Bda C Mec; a 2ª Cia E Cmb Mec situada em Alegrete-RS, apoia a 2ª 

Bda C Mec; a 3ª Cia E Cmb Mec situada em Dom Pedrito – RS, apoia a 3ª Bda C 

Mec e; e a 4ª Cia E Cmb Mec, situada em Jardim-MS, apoia a 4ª Bda C Mec. A 

partir de então, estas Organizações Militares de Engneharia (OME) serão 

refenciadas neste trabalho como a Engenharia orgânica da Brigada Mecanizada (E 

Bda Mec). 

Estas subunidade de engenharia orgânicas das Bda Mec compõem o escalão 

de engenharia mais avançado na Zona de Combate (ZC). De acordo com o Manual 

de Fundamentos Doutrina Militar Terrestre (EB20-MF-10.102), a E Bda Mec é 

organizada com meios para atender às necessidades mínimas e mais imediatas da 

frente de combate, realizando trabalhos sumário e rápidos. 

 

 

1.1.2. Formulação do Problema 

 

 

Tendo em vista a evolução tecnológica e a consequente obsolescência dos 

meios existente, criou-se o seguinte problema: as E Bda Mec possuem, atualmente, 

as capacidades que as condicionam a relizarem as tarefas mínimas e mais 

imediatas em proveito aos elementos empregado em primeiro escalão? 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

 

Para melhor compreensão, os objetivos propostos foram organizados em geral 

e específico e serão expostos nessa seção, conforme consta abaixo.  
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1.2.1. Objetivo Geral 

 

 

O objetivo geral é levantar as capacidades mínimas necessárias das E Bda 

Mec quando empregadas em Operação de Segurança e Área Humanizada, 

respectivamente, pela Bda C Mec e pela Bda Inf Mec. 

 

 

1.2.2.  Objetivos Específicos 

 

 

Pensando na solução do problema, foram identificados os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Identificar os principais conceitos relevantes para compreensão do assunto; 

b) Descrever a forma de atuação da Bda C Mec em Operação de Segurança; 

c) Citar a forma de emprego da Bda Inf Mec, operando em áreas humanizadas; 

d) Explicar a organização, a característica, a missão, as possibilidades e limitações 

da E Bda; 

e) Analisar a capacidade da Engenharia orgânica em realizar as tarefas mínimas e 

mais imediatas das Bda Mec; 

f) Concluir sobre a missão, estrutura organizacional, possibilidades e limitações da 

E Bda Mec. 

 

 

1.3. QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

     Será verificada a possibilidade do apoio da E Bda Mec através do Material de 

Emprego Militar (MEM) e da norma doutrinária, conforme as questões de estudo 

relacionadas abaixo: 

a) Quais os meios previstos no Quadro de Dotação de Material da E Bda 

Mec? 

b)   Quais são as prováveis Tarefas de Engenharia exigidas em Operação de 

Segurança? 
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c)   Quais são as prováveis Tarefas de Engenharia exigidas em Operação 

Humanizada? 

d) Quais são, atualmente, as reais capacidades das E Bda Mec? 

e) Existe algum projeto em andamento de concepção de implemento de 

engenharia para a plataforma Guarani? 

f) Como é a E Bda Mec de outras nações? 

g) Qual seria a sugestão para atualização do Manual de Campanha – O 

Emprego da Engenharia no valor SU e U? 

 

 

1.4. METODOLOGIA 

 

 

Para alcançar as metas expostas na seção anterior, a metodologia foi faseada 

com intuito de analisar a capacidade da E Bda Mec em atender o elemento de 

manobra e sugerir uma proposta de atualização doutrinária, conforme se segue 

abaixo. 

 

 

1.4.1. Objeto formal de estudo 

 

 

A intenção é analisar a capacidade requerida às E Bda Mec, face à evolução 

doutrinária e do novo meio de emprego das Bda Mec. A delimitação do estudo 

repousa no campo do emprego da engenharia orgânica na principal vocação 

operacional das Bda Mec. 

 

 

1.4.2. Amostra 

 

 

O trabalho tem por universo as capacidades operativas das E Bda Mec. As 

amostras utilizadas foram as Bda C Mec (1ª Bda C Mec, 2ª Bda C Mec, 3ª Bda C 

Mec e a 4ª Bda C Mec), a 15ª Bda Inf Mec e suas respectivas Engenharias 
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orgânicas (1ª Cia E Cmb Mec, 2ª Cia E Cmb Mec, 3ª Cia E Cmb Mec, 4ª Cia E Cmb 

Mec e a 15ª Cia E Cmb Mec). 

 

 

1.4.3. Delineamento da pesquisa 

 

 

A forma abordada por este trabalho se caracteriza por ser qualitativa, tendo 

seu objetivo geral a exploração descritiva.  

 

 

1.4.4. Procedimentos para revisão da literatura  

 

 

Os dados foram obtidos através da pesquisa bibliográfica, explorando as fontes 

disponíveis nos manuais, internet, monografia e artigos de revistas militares. 

 

 

1.4.5. Procedimentos Metodológicos 

 

 

No intuito de adquirir base teórica, foi realizado a pesquisa bibliográfica e os 

questionários com o emprego da ferramenta Fomulários da plataforma Gmail. Os 

questionários foram confeccionados com questões fechadas dirigidos a três grupos 

específicos, conforme Anexo A, B e C.  

No anexo A buscou-se apresentar as reais capacidades operativas com 

relacão ao adestramento e aos meios de emprego militar das E Bda Mec pela 

experiência e o conhecimento dos atuais comandantes e subcomandantes da E 

Bda Mec.  

O Anexo B teve por amostra o seleto grupo dos Oficiais de Operações dos RC 

e Btl Inf Mec, além dos Capitães Alunos do Curso de Infantaria e Cavalaria da 

EsAO. O objetivo do questionário foi confirmar a importância de algumas tarefas de 

engenharia requeridas pela tropa mecanizada.  

Já o Anexo C contemplou oficiais que tiveram alguma experiência em território 
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estrangeiro, com a finalidade de analisar as possibilidades e limitações da E Bda 

nacional e estrangeira. 

 

 

1.4.6. Instrumentos 

 

 

A coleta documental e as informações geradas pelos questionários foram 

utilizadas como instrumento metodológico para amparar sugestões de atualização 

doutrinária ao apoio da engenharia ao elemento de manobra empregado em primeiro 

escalão. 

 

 

1.4.7 Análise dos Dados 

 

 

Os dados colhidos pelo questionário foram tabulados conforme o universo do 

público-alvo e interpretados através de gráficos. As informações extraídas da 

pesquisa bibliográfica serviram para realizar conclusões parciais ao longo de cada 

seção. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA  

 

 

Este trabalho justifica-se pela necessidade de avaliar as reais capacidades 

operativas da Cia E Cmb Mec diante do processo sofrido pela senilidade dos MEM 

e da doutrina.  

Alinha-se também a essa justificativa o Programa Estratégico do Exército 

Sistema de Engenharia (PENSE), que visa responder à altura o Processo de 

Transformação do Exército. De acordo com o EPEx, o segundo objetivo específico 

do PENSE é “a modernização dos meios da E Bda para operações no amplo 

espectro”, sendo o décimo objetivo a “atualização doutrinária do emprego da Arma, 

de modo a contribuir para a projeção de poder de combate e dissuasão 
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internacional”. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Para melhor compreensão do assunto, este capítulo abordará os principais 

conceitos históricos e doutrinários das Bda Mec no Brasil, assim como, analisará as 

capacidades requeridas da E Bda C Mec em Operação de Segurança. Antes 

porém, será apresentado de maneira sumária, aspectos relevantes da Arma de 

Engenharia Mecanizadas de outros exércitos. 

 

 

2.1. REFERÊNCIAS ESTRANGEIRAS 

  

 

 Ao longo da pesquisa, constatou-se o modo de operação, bem como a 

organização e o material de emprego de algumas das Engenharias Mecanizadas 

estrangeiras. Assim, esta seção fará a citação de aspectos relevantes de modo 

ilustrativo. 

 

 

2.1.1. Engenharia Norte Americana 

 

 

 Primeiramente, observa-se que a Engenharia Norte Americana está 

presente nos três componentes do Exército (Exército Regular, Guarda Nacional e 

Reserva do Exército) e que, se organiza em quatro categorias de unidades: 

Engenharia Orgânica, Quartel-General de Engenharia, Unidades Básicas de 

Engenharia e Unidade Especializadas de Engenharia, conforme apresentado no 

BOLETIM INFORMATIVO Nr 06, 2018.  

 Segundo o Boletim Nr 06, as últimas três categorias compõem os 

escalões acima de brigada e servem para aumentar as capacidades da E Bda, 

nesse caso, um Batalhão de Engenharia de Combate Mecanizado composto por 
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duas Cia E Cmb Mec a três Pel E Cmb cada, conforme representa a (Figura 01). O 

referido Boletim faz menção a algumas das Unidades Básicas de Engenharia, como 

a Companhia de Ponte Multifunção, a Companhia de Limpeza de Via e da 

Companhia de Construção Vertical.  

 Registra-se também no Boletim Nr 03, 2019, a integração das 

Universidades com a indústria bélica no processo de desenvolvimento de materiais e 

tecnologias, que tem por objetivo propiciar maior eficiência operacional e proteção 

de vidas humanas.  

 Na ocasião, o setor comercial apresentou algumas novidades 

tecnológicas destinadas ao emprego militar, conforme se segue: plataforma múltipla 

de simulador de equipamento de construção  para os operadores de engenharia 

(Figura 02), militarização de equipamento de engenharia com a diminuição da cabine 

para ser transportada por aeronaves, proteção blindada da cabine e operado 

remotamente (Figura 03), robô para marcação de trilha e identificação de minas e 

artefatos explosivos (Figura 04) e equipamento autônomo para abertura de brecha 

em campo de mina (Figura 05). 

  
Fig 01 - Organograma da Brigada Mecanizada Stryker 
Fonte: Boletim, nr 06, 2018 

 

 O Boletim Nr 03 também cita a Escola de Engenharia, localizada no Fort 

Leonard Wood, como grande centro de instrução que especializa o militar da Arma 

durante a “fase” de instrução individual avançada em três áreas: operação de 

engenharia de combate, operação geral de engenharia e geoengenharia.  

 Dentro dessa Escola destaca-se o 554º Batalhão de Engenharia, 
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responsável pela formação dos operadores de equipamentos de engenharia. Este 

Batalhão emprega, largamente, simuladores no processo de ensino aprendizagem 

de operação com equipamento de engenharia. 

 

  
Fig 02 – Simulador de equipamento 
Fonte: Boletim, nr 03, 2019 

  
Fig 03 – Simulador de equipamento 
Fonte: Boletim, nr 03, 2019 

 

   
Fig 04 – Robô para marcação de trilha e 
identificação de minas e artefatos explosivos  
Fonte: Boletim, nr 03, 2019 

 

 
Fig 05 – Equipamento autônomo para abertura 
de brecha em campo de mina  
Fonte: Boletim, nr 03, 2019 

 Já o Boletim Nr 04, 2018, destaca a iniciativa do Exército Americano em 

atualizar a Arma de Engenharia para fazer frente aos desafios do combate em larga 

escala, numa projeção de força da Engenharia de 2035. 

“As iniciativas citadas foram: atualização doutrinária do manual FM 3-34 
Engineer Operations; programa de substituição dos blindados M113 pelos 
blindados multiuso versão engenharia (Armored Multi-Purpose Vehicle - 
Engineer Support Variant, sigla AMPV-ESV); e substituição das viaturas 
blindadas lançadoras de ponte com plataforma de M48/M60 pelas viaturas 
blindadas com plataforma M1A1 Abrams” (Boletim nr 04, p 5, 2018).   

 

  Segundo o mencionado documento, o blindado multiuso versão 

engenharia (Figura 06 e 07) proverá às tropas de engenharia a capacidade de 

realizar demolições, lançar e reduzir campos de minas, lançar obstáculos e 

fortificações, abrir brechas em obstáculos e combater como infantaria, se 

necessário. 
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Fig 06 – Visão geral 
Fonte: Boletim, nr 04, 2018 

 
Fig 07 – Acessório previsto  
Fonte: Boletim, nr 04, 2018 

 

 O Boletim Nr 05, 2018, continua apresentando os projetos para a atualização 

da Engenahria Norte Americana, com se descreve a seguir: modernização das 58 

equipagens de ponte Rapidly Emplaced Bridge System (REBS), orgânicas da E Bda 

Mec (Figura 08), substituição das embarcações de manobra das equipagens 

Improved Ribbon Bridge (IRB) por uma vesão equipada com Kit de proteção 

blindada (Figura 09).  

Fig 
08 – Rapidly Emplaced Bridge System  
Fonte: Boletim, nr 05, 2018 

 
Fig 09 – Nova embarcação de manobra para 
as equipagens Ribbon 
Fonte: Boletim, nr 05, 2018 

 

 Além da equipagens de ponte Rapidly Emplaced Bridge System, a E Bda Mec 

Norte Americana é dotada do Veículo de Combate de  Engenharia M1132 (VCE 

M1132), cuja plataforma é a mesma da viatura blindada de combate Stryker 

equipada com implementos de limpeza de via, abertura de passagem em campo de 

mina e desobstrução de obstáculos, conforme (Figura 10 e 11). 

 
Fig 10 – VBE M 1132 
Fonte: Site Tecnologia e Defesa  

 
Fig 11 – VBE M 1132 
Fonte: Sítio eletrônico. Acesso em 19 Maio 
2021      

 Da mesma forma, encontra-se nas frações de E Bda Mec Norte Americana o 
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veículo de combate de engenharia Buffalo MPCV (VCE Buffalo), veículo 

especializado para tarefas de desminagem. Foi amplamente empregado no 

Afeganistão em 2002, conforme (Figura 12). 

 
Fig 12 – VCE Buffalo 
Fonte: Sítio eletrônico. Acesso em 19 Maio 2021       

 

 

2.1.2.  Engenharia Espanhola 

 

 

 Com a atuação do Exército Espanhol no Afeganistão e Líbano, a partir de 

2010, a engenharia espanhola adquiriu capacidade de enfrentar a ameaça dos 

Atefatos Explosivos Improvisados (AEI). Segundo Junior, 2013, essa capacidade foi 

fruto dos seguintes fatores: criação/atualização dos normativos (doutrina), 

especialização dos militares (cursos e estágios relacionados com a atividade contra 

AEI) e, volumoso investimento em materias de emprego militar (meios robóticos), 

conforme (Figura 13,14 e 15). 

“No caso da Arma de Engenharia, foi considerado prioritário adentrar tanto 
no estudo quanto no desenvolvimento da tendência de limpeza de vias 
utilizando meios robóticos, compreendendo as ativiades de detecção e 
neutralização de artefatos explosivos e outros obstáculos, ao longo de um 
itinerário determinado, com a finalidade de garantir a liberdade de 
movimento durante um período determinado, apesar da ação do inimigo” 
(Junior, p 59). 
 

  
Fig 13 - MEM Engenharia Espanhol 
Fonte: Doutrina Militar Terrestre. v.1 n.4. p 58.                 

 
Fig 14 - MEM Engenharia Espanhol 

Fonte: Doutrina Militar Terrestre. v.1 n.4. p 58. 



21 
 

 
Fig 15 - MEM Engenharia Espanhol 
Fonte: Doutrina Militar Terrestre. v.1 n.4. p 59. 
 

 
Fig 16 - Organograma do Batalhão de Engenharia Espanhol 
Fonte: Doutrina Militar Terrestre. v.1 n.4. p 60

. 
O organograma do Batalhão de Engenharia da Brigada de Infantaria 

Mecanizada Espanhola é composto por 03 Cia E Cmb Mec a 03 Pel E Cmb e 01 de 

Pel E Ap cada, conforme representado pela (Figura 16). Destaca-se, na cor verde, o 

planejamento do acrescimo de mais um grupo de equipamentos blindados e dois 

grupos de limpeza de via para a Cia E Ap em 2025. 

 

 

2.1.3. Engenharia Alemã 

 

 

 De acordo com Pitz, 2016, a engenharia alemã possui uma organização de 

emprego descentralizada em relação à Viatura Blindada Especial Lançadora de 

Ponte (VBE L Pnt). Assim como a VBE L Pnt, a Viatura Blindada de Combate de 
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Engenharia (VBC Eng) é orgânica da Cia E Cmb, nesse caso blindada.  

Essa organização proporciona maior eficiência na operação de transposição 

de vão de pequena brecha, assegurando à tropa o mínimo de perda na impulsão do 

ataque. O autor também faz alusão à praticidade do transporte da ponte 

sobressalente da VBE L Pnt, que segue na cauda logística da tropa num reboque 

acoplado a uma viatura 5 ton, conforme (Figura 17).  

No Brasil, esse transporte é realizado sobre prancha baixa, que só pode 

trafegar por malha rodoviária asfaltada, portanto, com restrições em outros tipos de 

estradas. 

 

Fig 17 – Reboque para o transporte da ponte 
Fonte: Pitz, p 60, 2016 
 

 Outra relevante observação foi feita por Marques, 2018, em seu trabalho. 

Segundo o referido autor, a Brigada de Infantaria Mecanizada da Alemanha é 

composta por viaturas sobre rodas e sobre lagarta, inclusive pela própria tropa de E 

Bda, nesse caso, um Batalhão de Engenharia Blindado que se modulariza conforme 

a demanda do apoio a ser prestado.  

Conforme relata, o transporte dos pelotões de engenharia é realizado pela 

Viatura Fuchs (Figura 18), sobre rodas, enquanto que a Viatura Blindada Keiler 

(Figura 19), sobre lagarta, é empregado em tarefa de abertura de passagem em 

campo minado, assim como a VBE L Pnt. 

 
Fig 18 – Viatura Fuchs 
Fonte: Sítio eletrônico “Bundeswehr” 

 
Fig 19 – Viatura Keiler 
Fonte: Sítio eletrônico “Bundeswehr” 
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2.1.4. Engenharia Italiana 

 

 

 Conforme relata Nascimento, 2020, a Brigada Pluriarma Média Italiana possui 

em sua organização um Regimento de Engenharia, equivalente ao Batalhão de 

Engenharia, para proporcionar mobilidade e proteção, conforme Figura 20.  

 
Fig 20 - Organograma da Brigada Pluriarma Média 
Fonte: Nascimento, p 38, 2020 

 

 

 

2.1.5. Engenharia Argentina 

 

 

 Segundo Machado, 2018, a Engenharia Argentina se organiza em Batalhões 

quaternários no apoio às Brigadas Mecanizadas e Blindadas, conforme representado 

na (Figura 21).  

Observa-se também o conceito de organização modular para o cumprimento 

da misssão na doutrina argentina, conforme descrito abaixo: 

“Normalmente, e dentro da estrutura de operações de apoio para forças 
mecanizadas e blindadas, a estrutura organizacional (organograma) pode 
ser complementada por uma estrutura modificada (organização para o 
trabalho, que será determinada para cumprir uma missão ou tarefa 
específica), ou por uma organização de combate (agrupamento 
temporário de elementos básicos de combate, suporte de combate e 
serviços que melhor sirvam à execução de uma operação a ser executada, 
e que incluirá a determinação de vínculos de dependência)” (ARGENTINA, 
2006, p-21 apud Machado, p 10, 2018, grifo nosso). 
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Fig 21 - Organograma do Batalhão de Engenharia Argentino 
Fonte: Machado, p 10, 2018. 

 
 Encerra-se, desta forma, a seção que apresentou curiosidades relacionados a 

organização, materiais e a doutrina de alguns países. Acredita-se que algumas 

considerações possam ser relevante no contexto da atualização doutrinária do 

emprego da E Bda Mec, assunto que retornaremos a tratar no capítulo três: Análise 

e Resultado. 

 

 

2.2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

 Na atual seção, além de um breve histórico das Bdas Mec nacionais,  buscou-

se responder as quatros primeiras questões de estudo levantadas no tópico 1.3, a 

saber: a) Expor os principais conceitos relevantes para compreensão do assunto; b) 

Descrever a forma de atuação da Bda C Mec em Operação de Segurança; c) 

Caracterizar a forma de emprego da Bda Inf Mec, operando em ambiente 

humanizado e, d) Minuciar a organização, a característica, a missão, a possibilidade 

e limitação da E Bda; 

 Assim será apresentado os prinicpais conceitos, a forma de atuação e o modo 

com que estão organizadas. 

  

 

2.2.1 Histórico das Brigadas Mecanizadas no Brasil 

 

 

As Brigadas de Cavalaria Mecanizadas (Bda C Mec), a saber: a primeira de 
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Santiago-RS, a segunda de Uruguaiana-RS, a terceira de Bagé-RS e a quarta de 

Dourados-MS, tem suas origens nas rudimentares estruturas militares forjadas em 

núcleos coloniais para a defesa própria, contra os indígenas e, principalmente, 

contra os estrangeiros. A solidez atual dessas Organizações Militares é 

testemunhada pela evolução doutrinária e transitória dos meios empregados. 

Segundo o Manual de Campanha Emprego da Cavalaria (C 2-1), 1999, pag 2-

8, “os primeiros registros do emprego do cavalo em combate no Brasil constam das 

crônicas sobre as guerras movidas pelos Governadores Gerais contra as nações 

indígenas na Bahia e Espírito Santo, no século XVI”. Há no mesmo manual, o relato 

histórico do emprego de Esquadrões de Cavalaria na expulsão dos holandeses de 

Pernambuco e, posteriormente, de Regimentos de Cavalaria (RC) intervindo 

gloriosamente nas lutas no Prata e na consolidação das fronteiras do Sul. 

Após a Independência, ocorreu gradativa organização estrutural e doutrinária 

para o emprego do RC. Pode-se dizer que a mais significativa ocorreu a partir de 

1915, com o RC sendo organizado a quatro esquadrões e as Brigada de Cavalaria 

integradas por três Regimento, conforme C 2-1 (1999). Ainda segundo o referido 

manual: 

“Em 1921 é realizada nova organização do Exército. A Cavalaria 
Independente (Regimento de Cavalaria Independente - RCI) passa a ser 
organizada em Divisões de Cavalaria (DC). Cada DC era integrada por 02 
(duas) Bda Cav (cada uma com um  comando e dois RCI), 01 (um) Grupo 
de Artilharia a Cavalo, 01 (um) Batalhão de Infantaria Montado e 01 (um) 
Esquadrão de Transmissões. [...] Neste mesmo ano, foi organizada no Rio 
de Janeiro a primeira tropa blindada do EB, a Companhia de Carros de 
Assalto, subunidade equipada com o carros de combate franceses Renault 
FT 17”. C 2-1, pag 26. 

 

Embora outras mais significativas mudanças tenham ocorrido na estrutura da 

Brigada de Cavalaria, esse retrato histórico remonta a origem das atuais Brigadas de 

Cavalaria Mecanizadas.  

A evolução acompanhou-se de contínuas mudanças doutrinárias e sucessivas 

substituições de viaturas blindadas internacionais, com destaque para os períodos 

subsequentes das duas Grande Guerras Mundiais. Nesta última, consagrou-se o 

Esquadrão de Reconhecimento da Força Expedicionária Brasielira (FEB), como bem 

relata Moraes (2014, pag. 357) “Unidade de formação nova em nossa organização 

militar, bem merece ser destacada em narração especial pelo extraordinário 

rendimento tático que sempre deu a Itália...”.    

Porém, houve um momento célebre compreendido entre a década de 70 e 80 
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que o Brasil investiu na concepção de viaturas blindadas nacionais através do 

Parque Regional de Manutenção II e a empresa Engenheiros Especializados S/A 

(Engesa). Na ocasião, o Exército Brasileiro substituiu, definitivamente, as viaturas 

blindadas estrangeiras dos Regimento de Cavalaria Mecanizados pela Viatura 

Blindada de Transporte de Pessoal (VBTP) EE 11 - Urutu e a Viatura Blindada de 

Reconhecimento (VBR) EE 09 - Casvavel, ainda em uso pela Força, conforme 

(Figura 22 e 23).   

  
Fig 22 - VBTP EE 11 – Urutu 
Fonte: Sítio eletrônico Comando Militar do Sul 

  
Fig 23 - VBR EE 09 – Cascavel 
Fonte: Sítio eletrônico PlastBrasil

 

Com mais de 40 anos de uso, atualmente, a VBTP EE-9 Urutu dos RCMec 

está sendo substituída pela Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Média Sobre 

Rodas (VBTP – MSR), 6x6, Guarani, representada conforme (Figura 24).  

Já a Brigada de Infantaria Mecanizada (15ª Bda Inf Mec) tem a suas origens 

na estrutura militar empregada no contencioso diplomático relacionado a Questão de 

Palmas no final do século XIX. 

Inicialmente Motorizada, a 15ª Bda Inf Mec foi a primeira Grande Unidade de 

Infantaria a se converter em Mecanizada, no contexto de Transformação do Exército 

Brasileiro, ocorrido a meados de 2013, com os Batalhões de Infantaria recebendo as 

VBTP MSR, 6x6, Guarani, exposto abaixo pela Figura 25.  

 Fig 24 
- linha de produção na IVECO DEFESA 
Fonte: EPEx 

 
Fig 25 - Pronto Operacional da 15ª Bda Inf 
Mec 
Fonte: Sítio eletrônico DefesaNet  

 

Conforme escrito no sítio eletrônico do EPEx, “ O Programa GUARANI 
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tem por objetivo transformar as Organizações Militares de Infantaria Motorizada em 

Mecanizada e modenizar as Organizações Militares de Cavalaria Mecanizadas”. O 

objetivo dessa transformação é proporcionar à Infantaria a capacidade de 

superioridade no enfrentamento, possibilitando o combate embarcado, com relativa 

ação de choque, poder de fogo e proteção. 

 

 

2.3. APOIO DE ENGENHARIA À BDA C MEC 

 

 

Seguindo a tendência dos conflios armados, a Bda C Mec se projeta ao 

combate móvel, tirando proveito de suas características como a alta mobilidade, 

relativa potência de fogo, ação de choque e relativa proteção blindada. Segundo o 

EB70-MC-10.309, a doutrina da Força Terrestre (F Ter) enfatiza que o “espírito 

ofensivo, a consquita e a manutenção da iniciativa e, a rapidez na concepção da 

operação são, além de outros fatores, decisivos para a vitória”.  

Também é característico da Bda C Mec a predominância das ações de 

combate embarcado. Ainda conforme o referido manual: 

“A Bda C Mec 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” (EB70-MC-10.309, pag 18). 

  

A Bda C Mec possui em seu ornograma dois RC Mec e um RCB, conforme 

Figura 26. O RC Mec é dotato da VBTP MS Guarani e da VBR EE 09 Cascavel, ou 

seja, ambas  sobre rodas (vide Figura 23 e 24). O RCB é dotada de Viatura Blindada 

de Combate Carro de Combate Leopard 1A5 BR (VBC CC Leopard 1A5 BR) ou VBC 

CC M60 A3 ATT, conforme (Figura 27 e 28). A classe dessas viaturas são, 

respectivamente, 50 e 55. Além das VBC CC, também é orgânico dos RCB a VBTP 

M113 (Sobre Lagarta) cuja classe é 11, conforme (Figura 29).  
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Fig 26 – Organograma Bda C Mec 
Fonte: EB70-MC-10.309, pag.2-10 

 
Com meios sobre rodas e sobre lagartas, a Bda C Mec é uma força altamente 

móvel e potente, equipada e vocacionada a atuar em larga frente e ampla 

profundidade guiado, normalmente, por malha rodoviávia.  

  
Fig 27 - VBC CC Leopard 1A5  

Fonte: Sítio eletrônico Defesa Net 
  

 
Fig 29 - VBPT M113  
Fonte: Sítio eletrônico Defesa Net  

 
Fig 28 – VBC CC M60 A3 TTS  
Fonte: Sítio eletrônico Defesa Net  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Outro aspecto atribuído à Bda C Mec é a capacidade dos elementos de 

manobra se ajustarem para contrapor à ameaça em larga frente. Os RC podem 

perder ou receber frações provisórias, assim como, organizarem Forças-Tarefas de 

Subnidades Blindadas (FT SU Bld).  

Diante das peculiaridades de emprego da Bda C Mec, conclui-se 

parcialmente que a Engenharia orgânica deverá, primeiro; possuir plataformas de 

combate com mobilidade compátivel a do elemento de manobra, mesmo com toda 

sua cauda logística composta por ferramental específico, insumo diversos e 

equipamento de engenharia. Segundo, que essa plataforma tenha relativa proteção 
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blindada e, terceiro: que o número de Pel E Cmb Mec da E Bda Mec seja maior que 

três, uma vez que, os Regimentos podem formarem outras frações de combate e 

atuarem isoladamente, necessitando assim, do apoio da fração básica de emprego 

da Arma de Engenharia sob forma de apoio ou sob situação de comando.  

Igualmente a análise se aplica para os Elementos de Apoio ao Combate 

responsável pela cauda logística da Bda C Mec que necessitarão das atividades de 

Mobilidade, Contra mobilidade e Proteção (MCP), como também do Apoio Geral de 

Engenharia (Ap Ge Eng) na área de retaguarda, como na construção de instalações 

logística e manutenção da rede mínima de estrada, entre outros.  

Outrossim, é possível outra observação com o número existente de Pel E 

Cmb Mec da E Bda Mec, pois com apenas três Pel não é possível apoiar a reserva 

da Bda com tropa de engenharia a fim de que, desde o início da operação, possam 

sincronizar os ensaios necessários, tanto prezado pelo princípio de emprego da 

engenharia descrita pela manutenção dos laços táticos. 

 A fim de garantir o melhor entendimento das capacidades operacionais 

requeridas da E Bda Mec da Bda C Mec, serão avaliados, separadamente, o apoio 

da Engenharia na principal operação exercida pela Bda C Mec, ou seja, Operação 

de Segurança, segundo a vocação doutrinária vigente.  

Várias são as suas finalidades, como por exemplo, impedir que o inimigo 

intervenha, de modo decisivo, nas ações da força principal, conforme prescreve o 

manual EB70-MC-10.309, pag.4-114, 2019. 

Assim, segundo o já citado manual, a Bda C Mec é lançada previamente 

como Força de Cobertura1 na direção tática do inimigo no “intuito de proteger o 

poder de combate da força principal, devendo engajá-lo antes que ele possa o fazer 

com a força amiga”.  

A seguir, iremos examinar duas fases distintas: primeiro a Bda C Mec 

dirigindo-se ao encontro do inimigo e, na segunda fase, a Bda C Mec realizando um 

movimento retrógrado, no objetivo maior de trocar espaço por tempo. 

  

 

                                                
1 É uma força de segurança taticamente autônoma, que opera a uma considerável distância à frente, 
no flanco ou à retaguarda de uma tropa amiga estacionada ou em movimento, orientada na direção 
do inimigo (EB70-MC-10.309, pag 4-119, 2019).  
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2.3.1. Marcha para o combate ( M Cmb) 

 

 

Conforme consta no manual EB70-MC-10.309, a marcha para o combate é 

um “movimento tático na direção do inimigo, com a finalidade de obter ou 

restabelecer o contato e/ou assegurar vantagens que facilitem operações futuras”. A 

possibilidade de interferência do inimigo, durante a realização da marcha, é sempre 

considerada de modo a condicionar a forma de organização da Bda C Mec em: 

fraçõe de vanguardda, flancoguarda, grosso da Bda C Mec e retarguarda, conforme 

observa-se na (Figura 29). 

 
    Figura 29 - Organização da Bda C Mec na M Cmb 
    Fonte: EB70-MC-10.309, pag 4-8, 2019. 

 

Observa-se que o Pel E Cmb Mec, integrante do escalão de combate, é a 

tropa responsável por prover a mobilidade da fração de vanguarda e assegurar o 

movimento initerrupto do grosso da Bda C Mec no seu deslocamento em direção ao 

inimigo.  

Conclui-se, parcialmente, que o Pel E Cmb Mec deverá possir capacidades 

operacionais mínimas e imediatas de locomoção, como por exemplo: lançar 

equipagem de ponte de pequena brecha para transpor pequeno obstáculo artificial 

preparado pelo inimigo, ou mesmo, removê-lo.  

Deve possuir, também, capacidade de realizar abertura de brecha em zona 

de obstáculos que, por ventura, possam ser encontrados na via de acesso, com 

especial atenção à capacidade de neutralizar artefatos explosivo improvisados, uma 

ameaça real encontrada nos conflitos modernos.  

Outra capacidade necessária à fração da E Bda Mec é ter condicão de 
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realizar trabalhos mínimos de estradas com equipamento que possibilite a proteção 

blindada do operador, de modo a garantir a impulsão do deslocamento dos 

Regimentos como a conservação e reparação de trechos de estradas.  

Realizado o contato com o inimigo, a vanguarda da Bda C Mec poderá se 

envolver numa Operação de Reconhecimento em Força2, ou num Ataque de 

Oportunidade3, ou Ataque Coordenado4, assim como, iniciar uma Operação 

Defensiva coordenada do tipo movimento retrógrado.  

 

 

2.3.2 Movimento Retrógrado (Mov Rtg) 

 

 

De acordo como o manual EB70-MC-10.309, pag 4-82, 2019, o Mov Rtg é o 

deslocamento tático para a retaguarda, forçado ou não pelo contato inimigo. Várias 

são as finalidades do Mov Rtg, sendo a mais apropriada para conservar a 

integridade da tropa em contato desfavorável com o inimigo. 

“Havendo dificuldades para a defesa de largas frentes, é mais apropriado 
atrair o inimigo a uma situação desfavorável, utilizando-se um Mov Rtg para 
o estabelecimento de uma P Def em melhores condições, partindo-se, 
então, para uma contra ofensiva” (EB70-MC-10.309, pag 4-82, 2019)  

 

Há três formas de manobra para o Mov Rtg: ação retardadora, retraimento e 

retirada. Em qualquer dessas formas a Bda C Mec não se engaja decisivamento no 

combate com o inimigo.   

Na ação retardadora a finalidade é trocar o mínimo de espaço pelo máximo 

de tempo. No retraimento, o grosso da Bda C Mec rompe o contato com o inimigo 

enquanto uma pequena parte dela fixa-o, temporariamente. Na retirada, a Bda C 

Mec rompe o contato com o inimigo a fim de, por exemplo, adaptar-se a um 

reajustamento de dispositivo do escalão superior em outro local. 

Conclui-se, parcialmente, que a Engenharia orgânica da Bda C Mec será 

                                                
² A Bda C Mec executa um reconhecimento em força com a finalidade de revelar e testar o dispositivo 
e o valor do inimigo ou obter outras informações (EB70-MC-10.309, pag 4-10, 2019). 
³  O ataque de oportunidade pode ser executado na sequência de um combate de encontro ou de 
uma defesa exitosa (EB70-MC-10.309, pag 4-12, 2019). 
4 Um ataque coordenado é uma operação planejada que pode ser precedida por uma marcha para o 
combate, por um reconhecimento em força ou por um ataque de oportunidade, exigindo um Exame 
de Situação completo e minucioso (EB70-MC-10.309, pag 4-12, 2019). 
 



32 
 

 

exigida nas três atividades, com mais intensidade para as tarefas de mobilidade e 

contramobilidade que para a tarefa de proteção.  

Pelo fato da Bda C Mec atuar em larga frente, cada Pel E Cmb Mec que 

estiver sob forma de apoio ou situação de comando junto ao Regimento empregado 

em primeiro escalão, no contexo do Mov Rtg, deverá possuir a capacidade operativa 

para prover a mobilidade dessa tropa, a fim de não se engajar decisivamento no 

combate com o inimigo. Nesse caso, remete-se às possibilidades de emprego 

abordado no item anterior, capacidades operacionais mínimas e imediatas para 

facilitar o movimento. 

 De maneira análoga, o Pel E Cmb Mec deverá ter capacidade operativada 

de realizar trabalhos mínimos e imediatos de contramobilidade, principalmente nos 

flancos descobertos, como lançar por meios mecânicos campo de mina de 

inquietação, construir obstáculos dinâmicos pré-fabricados. 

Também deve preparar obstáculos com a utilização de explosivo, tais como: 

abertura de cratera em corredores de mobilidade, abatises, destruição de ponte e de 

entroncamento de estrada, lancamento de mina subaquática, além de, agravar 

obstálucos naturais e artificiais com a instalação de armadilhas diversas.  

Também deverá possuir a capacidade operativa de modificar o terreno de 

maneira produtiva e segura, uma vez que, os obstáculos naturais são agravados no 

intuito de retardar o inimigo. Bem como, pode ser exigido do Pel E Cmb Mec a 

capacidade de construir posições sumariamente preparadas, como por exemplo, 

espaldões para VBC CC, espladões para os meios de Artilharia, Posto de Comando 

nas posições de defensivas. 

Assim, entende-se que o Pel E Cmb Mec deverá possuir a capacidade 

operativa de realizar trabalhos de engenharia utilizando-se de equipamentos 

especiais mecanizados que proporcionem à tropa segurança, um vez que, estará no 

alcance do fogo inimigo e, principalmente, produtividade diante da flutuação do 

combate. 

  Faz-se necessário recordar que, no conflito moderno, a Bda Mec também 

pode ser empregada como Força de Segurança em graus de segurança distintos de 

cobertura, como é o caso do grau de segurança Proteção5 e Vigilância6. Nesse caso, 

                                                
5 Proteção é a ação que proporciona segurança à determinada região ou força, pela atuação de 
elemento no flanco, frente ou retaguarda imediatos, com a finalidade de impedir a observação 
terrestre, o fogo direto e o ataque de surpresa do inimigo sobre a região ou força protegida (EB70-
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conclui-se, parcialmente, que além das capacidades operativas elencadas 

anteriormente com relação as tarefas de mobillidade e proteção, o Pel E Cmb Mec 

deverá possuir os meios necessários para prestar uma assistência técnica quanto a 

camuflagem dos ativos da Bda C Mec empregados no grau de segurança proteção e 

vigilância.  

 

 

2.4. APOIO DE ENGENHARIA À 15ª BDA INF MEC 

 

 

Fruto do Programa Extratégico do Exército (Prg EE) Guarani, a 15ª Bda Inf 

Mec teve suas missões, experimentalmente, definidas pela Portaria Nº 038-EME, de 

08 de junho de 2010, conforme relata Moraes, 2020. Segundo Moraes, no início da 

experimentação doutrinária, as missões se assemelhavam às possibilidades de uma 

Bda C Mec, devido aos meios com relativa proteção blindada, ação de choque e 

potência de fogo que integravam a Bda Inf Mec. Tal similaridade era atribuída ao 

Regimento de Cavalaria Blindado, dotado de VBC CC SR que possibilitaria maior 

potência de fogo.  

 Ainda conforme Moraes, 2020, a Portaria Nº 038-EME foi revogada pela 

Portaria nº 113-EME, de 17 de outubro de 2016 e, segundo o que consta no 

organograma atual, a Bda Inf Mec possui como elemento de manobra apenas um 

Esquadrão de Cavalaria Mecanizado além dos três Batalhões de Infantaria 

Mecanizados (BI Mec), conforme se observa na (Figura 30).   

Este BI Mec possuem relativa capacidade de realizarem operações 

ofensivas e defensivas continuadas, sob condições meteorológicas adversas e de 

visibilidade reduzidas em vários terrenos, conforme o Manual de Campanha 

Batalhão de Infantaria Mecanizado - EB70-MC-10.306, edição experimental, 2019.  

                                                                                                                                                   
MC-10.309, pag 4-118, 2019). 
6 Vigilância é a ação que proporciona segurança à determinada força ou região, pelo estabelecimento 
de uma série de postos de observação, complementados por adequadas ações, que procuram 
detectar a presença do inimigo, logo que ele entre no raio de ação ou no campo dos instrumentos 
óticos, ou sensores eletrônicos, do elemento que a executa (EB70-MC-10.309, pag 4-118, 2019).  
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Figura 30 - Organização da Bda Inf Mec 
Fonte: Moraes, pag 21, 2020. 

 
Conforme consta na pag 23, o BI Mec é dotado da VBTP MSR Guarani e 

da Viatura Blindada Multitarefa Leve Sobre Rodas (VBMT LSR), conforme (Figura 

31). 

 
Figura 31 -  VBMT LSR em Op no contexto da Intevenção Federal 
Fonte: Moraes, pag 21, 2020. 

 

 Ainda conforme o manual EB70-MC-10.306, o BI Mec é, particularmente, 

vocacionado a realizar operações em áreas humanizadas, em um ambiente de 

amplo espectro. Este assunto é objeto de estudo na próxima seção. 

 

 

 2.4.1 Apoio da Eng nas Operações em Área Edificadas

 

 

Nos conflitos modernos, as batalhas são multidimensionais e complexas 

diante da evolução tecnológica. Segundo o manual EB70-MC-10.223, o ambiente 

operacioanal é influenciado pela dimensão física7, dimensão humana8 e dimensão 

                                                
7 Fatores como o terreno e a condição meteorológica são prepoderante para o emprego da tropa. 
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informacional9. “Os conflitos têm demonstrado a predominância de combates em 

terrenos humanizados (urbanos ou rurais). Deve-se considerar, também, que haverá 

atores agindo em espaços que vão além do campo de batalha.”(EB70-MC-10.223, 

pag. 2-3, 2017). 

Este último fator foi observado pelo então Cel Novaes em seu artigo para a 

Revista Doutrina Militar Terrestre, 2013 ao ressaltar que: 

“Agências, fundos e programas intergovernamentais e governamentais 
compartilham o terreno com as tropas, assim como forças de segurança e 
policiais. As ONGs se multiplicaram e muitas já atuavam na região de 
operações antes dos conflitos e são atores importantes na formulação da 
percepção do que está ocorrendo. Tudo isso limitou e condicionou a forma 
de ser fazer a guerra”. 

 
O Manual de Campanha Operação em Área Edificada (EB70-MC-10.303), 

2018, relata que as tropas a pé são as mais aptas nas áreas edificadas, uma vez 

que, nesse ambiente, o combate é aproximado pela limitação da observação e dos 

campos de tiro e pela canalização dos movimentos dos veículos blindados no 

emprego de obstáculo nos apertados corredores de mobilidade.  

“As construções, contendo estruturas resistentes de alvenaria, de concreto 
armado e aço, modificadas para fins defensivos, assemelham-se às  
posições defensivas fortificadas. Quando reduzidas a escombros, além de 
manter seu valor defensivo, dificultam o emprego de tropas” (EB70-MC-
10.303). 

 
Outro fator relevante na dimensão física desse tipo de ambiente operacional 

é a utilização das galerias subterrâneas (estações de metrô, sistemas de esgoto e 

de águas pluviais etc), que se caracterizam como a terceira extensão do espaço 

para o combate. Danificada estas estruturas básicas e interrompido algum serviço 

essencial, os danos colaterais serão grandes na dimensão humana para o conflito. 

O inimigo também pode se beneficiar do fato atuando no emprego da 

informação para inflamar a população contra a tropa, influenciando o campo da 

opinião pública nacional e internacional. 

No contexto de uma ofensiva em ambiente edificado, a tropa é divida em 

força de isolamento e força de investimento. A primeira tem por missão controlar e 

bloquear as vias de acesso que incidem para o interior da área edificada. Já a 

segunda força, a finalidade é progredir pelo interior da área edificada em busca de 

                                                                                                                                                   
(EB70-MC-10.223, pag. 2-2, 2017). 
8 Fatores psicossosiais, políticos e econômico faz com que o dano colateral e a perda de vida 
humana influenciam no emprego da tropa (EB70-MC-10.223, pag. 2-2, 2017). 
9 Fatores relacionados à capacidade de obter, produzir, difundir e atuar sobre a informação resultando 
em mudanças de comportamento humano (EB70-MC-10.223, pag. 2-3, 2017). 
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conquistar e consolidar os objetivos pré-definidos.  

Já no contexto de uma operação defensiva, em área edificada, a força é 

divida também em duas: uma para realizar o contra ataque e outra na defesa das 

posições.  

Isto posto, conclui-se, parcialmente, que a Engenharia orgânica da Bda Inf 

Mec será exigida em atividades no Apoio a Mobilidae, Contramobilidade e Proteção 

(Ap MCP) e Apoio Geral de Engenharia (Ap Ge Eng), com maior ou menor 

intensidade conforme as diferentes fase do conflito na área humanizada.  

No cenário de uma Op Ofensiva em Área Edificada, reveste-se de 

importância as tarefas relacionadas a limpeza das vias, conforme (Figuras 32 a 35).  

O Pel E Cmb Mec que estiver compondo a força de investimento em uma 

situação de não guerra deverá possuir a capacidade de abrir passagens nos 

obstáculos dos corredores de mobilidade, realizar a varredura e netrualizar 

armadilhas ou artefatos explosivos improvisados, transpor fossos entre outras 

atividades de mobilidade.  

Também é importante dispor de meios tecnológicos ou produtos de 

informação, que identifique, previamente, o tipo e a localização dos obstáculos, 

conforme relata Olivieira Ramos, 2019.  

 
       Figura 32 – Tarefa de desobstrução de via 

Fonte: Oliveira Ramos, pag 73, 2019. 

 

 
       Figura 34 – Tarefa de desobstrução de via 

Fonte: Oliveira Ramos, pag 73, 2019. 
 

 
       Figura 33 – Tarefa de desobstrução de via 

Fonte: Cia E Cmb Pqdt 

 

 
       Figura 35– Tarefa de desobstrução de via 

               Fonte: Cia E Cmb Pqdt. 

 

No contexto de uma Operação Defensiva em área edificada, o Pel E Cmb 

Mec deverá possuir a capacidade de lançar obstáculos anticarro e antipessoal 
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armadilhados que sejam batidos por fogos. Essa integração da função de combate 

de fogos com a proteção é essencial para a obtenção do efeito que se almeja 

adquirir no plano de barreira. Deve-se negar o uso pelo inimigo das galerias 

subterrâneas e da infraestrutura existente (sistema elétrico, sistema de água, 

comunicações).  

Durante toda a operação, a E Bda Inf Mec deverá prestar o apoio necessário  

na manutenção da infraestrutura crítica de serviços básicos à população. Deverá 

também possuir capacidade para realizar tarefas diversas no controle de dano 

gerado pós operação, assim como, atuar na gestão ambiental.  

Já na fase de consolidação do objetivo, aumenta-se os trabalhos de 

fortificação de posto de segurança, posto de observaçõa e posto de comando.  

 

 

2.5. VIATURA BLINDADA DE TRANSPORTE DE PESSOAL COM 

IMPLEMENTO DE ENGENHARIA 

 

 

Em resposta a letra “e” da Questão de Estudo, observou-se que existe um 

esforço do Departamento de Ciência e Tecnologia e da Diretoria de Material de 

Engenharia em desenvolver uma viatura com capacidade de realizar trabalhos 

mínimos e imediatos de engenharia destinada à Bda Mec.  

O projeto se desenvolve sob a plataforma da VBTP MSR Guarani e 

contempla duas fases. A primeira fase, com a entrega prevista para o corrente ano,  

destina-se a aquisição de três implementos integrados a duas VBTP Guarani, a 

saber: caçamba carregadeira, pá reta de obstáculo e braço manipulador de 

escavadeira, conforme Figrua 36.  

Na segunda fase, a entrega será de um viatura com dois implementos de 

desminagem e um sistema de marcação de obstáculos. As três viaturas foram 

designadas à 15ª Cia E Cmb Mec.
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Figura 36 – Implementos da VBTP-MSR Guarani 
  Fonte: Slide apresentado na LIVE do Ch DME – Dia da Engenharia   

 
Os implementos estão sendo desenvolvidos pela empresa inglesa Pearson 

Engineering e, segundo o Relatório Técnico 001/19, cumprirão as seguintes 

finalidades: 

“Caçamba carregadeira – possui a finalidade de mover e transportar 
material, remover obstáculos das rodas, criar obstáculos nas rodas, escavar 
e encher trincheiras, crateras ou valas e auxiliar nas tarefas de 
reconstrução, construção de estradas e reintegração de infraestrutura. 
Pá reta de obstáculos – possui a finalidade de retirada de entulho urbano, 
areia, solo e barricadas improvisadas, encher crateras, valas e trincheiras, 
remover veículos leves e de peso médio de estradas e trilhos, nivelar a 
superfície do solo, preparar pontes e outros locais de passagem, realizar 
operações leves de movimentação de terra, como escavar posições de tiro 
rasas ou abrir sapatas. 
Braço manipulador de escavadeira – possui a finalidade de escavar e 
encher trincheiras, crateras ou valas, eliminar obstáculos as rotas, criar 
obstáculos na rotas, demolir estruturas, remover veículos de trilhas, rotas ou 
estradas e tarefas gerais de içamento e carregamento”. 

 
 Sumariamente, verifica que o esforço dos Departamentos é proporcionar a E 

Bda Mec uma viatura de combate blindada, em que o operador modificará o terreno 

sem se expor ao fogo inimigo. Também, conclui-se que, os implementos estão 

sendo dimensionados para a mesma plataforma de combate da tropa de infantaria e 

cavalaria mecanizada, ou seja, a VBTP Guarani. 

Além do aparato tecnológico embarcado que possibilita ao Cmt uma 

fidedigna Consiência Situacional10, observa-se outra vantangem: a de possuir a 

cauda logística comum à Bda Mec. 

Dessa forma, encerramos a abordagem teórica dos principais conceitos 

relativos ao objeto de estudo.  

 

 

 

                                                
10 Em todos os níveis, os comandantes necessitam ter ampla percepção da realidade sobre o 
ambiente e a situação de tropas amigas e oponentes (EB70-MC-10.223, pag. 2-24, 2017). 
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3. ANÁLISE E RESULTADOS 

 

 

  Essa seção se destina a análise dos produtos gerados pelos três 

questionários utilizados como instrumento de pesquisa. Inicialmente, será 

apresentado os resultados dos questionário para, posteriormente, realizar-se 

observações diversas a respeito.  

 

 

3.1. RESULTADO DO QUESTIONÁRIO 

 

 

O questionário titulado Anexo A destinou-se a realizar um levantamento das 

reais capacidades operacionais das cinco Cia E Cmb Mec. Os respondentes foram 

militares que se enquadram no grupo de Cmt e SCmt de OM. Dessa forma, os 

produtos serão apresentados, inicialmente, sem nenhum tipo de comentário e/ou 

análise.  

Dentre o rol das dezenove possibilidades da E Bda Mec apontadas pelo 

Manual de Campanha O Apoio de Engenharia no Escalão Brigada (C 5-10), foram 

selecionados cinco que são fundamentais para o contexto do apoio de engenharia, 

tanto para a Bda C Mec procurando o contato com o inimigo (M Cmb) seguido por 

um Movimento Retrógrado, como para a Bda Inf Mec ao realizar operações em área 

humanizadas.  

Assim sendo, os Cmt das Cia E Cmb Mec tiveram que mensurar o nível de 

adestramento de sua tropa para com a possiblidade elencada no Manual C 5-10 

num grau de eficiência (muito eficiente, pouco eficiente, inieficiente e não 

observado). Na questão seguinte, o respondente deveria realizar uma análise dos 

possíveis fatores responsáveis pelo resultado identificado anteriormente (doutrina 

desatualizada, orgaização estrural inadequada, adestramento ineficiente, falta de 

material, falta de conhecimento técnico, falta de especialista, infraestrutura 

inadequada e outros).  

Das cinco Cia E Cmb Mec, obteve-se a participação de três com sete 

respostas processadas (uma de um oficial instrutor do C Eng da EsAO que serviu 

numa das Cia E Cmb Mec e seis dos militares pertencentes ao universo Cmt e 
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SCmt), como se segue no Grafico 1: 

 
Gráfico 1 – OM participante 
Fonte: o autor 

 

A primeira possibilidade selecionada foi a de realizar abertura e fechamento 

de passagens em obstáculos, inclusive campos de minas. Obteve-se a margem 

de que 85,7% dos respondentes consideram pouco eficiente e, 14,3% considera 

ineficiente o adestramento da tropa para esse tipo de tarefa, conforme Gráfico 2. 

Abaixo observa-se no Gráfico 3 os principais fatores responsáveis pelo resultado 

identificado acima. 

 

 
Gráfico 3 – Fatores responsáveis pela pouca 
eficiência para a primeira possibilidade 

Gráfico 2 – Adestramento da tropa para 
realizar a primeira possibilidade. 
Fonte: o autor 

Fonte: o autor 

 

 

A segunda possibilidade selecionada foi a de lançar e remover obstáculos, 

inclusive subaquáticos. Figurou-se que 57,1% dos respondentes consideram 

pouco eficiente, 28,6% consideram ineficiente e, 14,3% consideram muito eficiente o 

adestramento da tropa para esse tipo de tarefa, conforme Gráfico 4. Verifica-se no 

Gráfico 5 os principais fatores responsáveis pelo resultado mencionado acima. 

  
Gráfico 4 – Adestramento da tropa para 
realizar a segunda possibilidade 
Fonte: o autor 

 
Gráfico 5 – Fatores responsáveis pela pouca 
eficiência para a segunda possibilidade  
Fonte: o autor 
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A terceira possibilidade selecionada foi a de construir, manter e operar até 2 

(duas) portadas pesadas, notou-se que 42,9% dos respondentes consideram 

ineficiente o adestramento da tropa, 28,6% consideram pouco eficiente e, 28,6% não 

observaram essa capacidade, conforme Gráfico 6. Nota-se no Gráfico 7 os principais 

fatores responsáveis pelo resultado assinalado acima. 

 Gráfico 6 – Adestramento da tropa para 
realizar a terceira possibilidade 
Fonte: o autor 
  

 
Gráfico 7 – Fatores responsáveis pela pouca 
eficiência para a terceira possibilidade  
Fonte: o autor 

 

A quarta possibilidade selecionada é relacionada a atividade de mobilidade, 

lançar 3 (três) pontes de pequenas brechas, observou-se que 85,7% dos 

respondentes consideram o adestramento ineficiente e, 14,3% pouco eficiente, 

conforme Gráfico 8. Nota-se no Gráfico 9 os principais fatores responsáveis pelo 

resultado apontado acima. 

 
Gráfico 8 – Adestramento da tropa para 
realizar a quarta possibilidade 
Fonte: o autor 

 
Gráfico 9 – Fatores responsáveis pela pouca 
eficiência para a quarta possibilidade 
Fonte: o autor 

 

A quinta possibilidade é uma capacidade também requerida na atividade de 

mobilidade, está relacionada a desativar armadilhas e cargas explosivas 

preparadas pelo inimigo. Esse questionamento apresentou as mais diferentes 

opniões dos respondentes. Registrou-se que 28,6% consideram o adestramento 

muito eficiente, enquanto que 42,9% pouco eficiente, 14,3% ineficiente e 14,3% não 

observou o adestramento da tropa, conforme Gráfico 10. O Grafico 11 apresenta os 

fatores responsáveis pelo resultado apontado acima. 
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Gráfico 10 – Adestramento da tropa para 
realizar a quinta possibilidade 
Fonte: o autor 

 
Gráfico 11 – Fatores responsáveis pela pouca 
eficiência para a quinta possibilidade  
Fonte: o autor 

 

O questionário B foi realizado com o intuito de ratificar a importância das 

capacidades, mencionadas anteriormente, para a Bda Mec. Para cada capacidade 

apresentada, o respondente tinha a opção de classificá-la de acordo com o seu grau 

de importância.  

Inicialmente, buscou-se a opinião dos oficiais no corpo de tropa que 

estivessem desempenhando a função de Oficial de Operação nos BI Mec e Reg Cav 

e, posteriormente, dos Capitães Alunos discentes do Curso de Infantaria e Cavalaria 

da 2ª fase da EsAO. Na impossibilidade daqueles, o questionário foi respondido por 

estes sem prejuízo, uma vez que, todos os respondentes já tinham estudado os 

módulos táticos de defensiva e ofensiva por ocasião do questionário. A Tabela 1 

abaixo representa os resultados colhidos. 

Tabela 1 – Resultado do questionário sobre a importância das capacidades 

 
Fonte: autor 

 

A finalidade do questionário C foi verificar a reação do público alvo quanto a 

cinco possibilidades doutrinárias espelhadas em exércitos estrangeiros.  

Para esse instrumento de pesquisa, inicialmente, vislumbrou-se para a 

amostragem dos respondentes apenas os oficiais que tiveram oportunidade de 
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participar de missão no exterior e, consequentemente, tivessem a referência do 

emprego da engenharia estrangeira.  

Porém, entendeu-se que era oportuno ter uma amostragem oscilando por 

estes mas também, por entre os Cmt das Cia E Cmb Mec, oficiais de engenharia 

alunos do primeiro ano da Escola de Comando e Estado Maior do Exército e oficiais 

instrutores, tanto da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais como da Escola de 

Comando e Estado Maior do Exército.  

A primeira pergunta está inserida no contexto de uma tarefa de mobilidade e 

sugere o emprego de dois meios distintos para a transposição de obstáculo 

com ponte de pequena brecha.  

Para a Bda C Mec foi proposto o emprego da VBE L Pnt Leopard 1 BR cuja 

classe é compatível com as viaturas orgânicas do RCB (vide pag. 24). Conforme 

relata Pitz, 2016, a ponte de pequena brecha transporta veículos com classe até 50 a 

uma velocidade de 10 Km/h e, veículos com classe 60 a uma velocidade de 5 Km/h.  

Para a Bda Inf Mec foi sugerido a VBTP Guarani dotada do acessório da 

Rapidly Emplaced Bridge System (REBS), semelhante ao da Figura 37. Segundo o 

Boletim Nr 05, a capacidade desta ponte é classe 40 em condições normais e 50 

com atenção. A ponte pode ser instalada sobre o chassi de uma VBTP, sendo 

transportada acima do compartimento da tropa. É necessário adaptações hidráulicas 

na plataforma da VBTP para a instalação do mecanismo de lançamento de ponte, 

conforme é relatado no site da Peason Engineering.    

 
Figura 37 – Implemento da REBS para VBTP 
Fonte: Site da Peason Engineering – Preenchendo a lacuna para Stryker   

 
Neste contexto, a opinião dos respondentes para essa proposta foi favorável, 

conforme Gráfico 12, porém com algumas ressalvas a serem comentadas.  
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Gráfico 12 – Resultado da primeira sugestão  
Fonte: o autor 

 

A sugestão do emprego da VBE L Pnt Leopard 1 BR (Cl 50) na Bda C Mec e, 

na Bda Inf Mec o emprego da VBTP com o acessório da Rapidly Emplaced Bridge 

System foi ponderada por três militares. As observações dos dois primeiros se 

complementam e, o terceiro nos lembra que é necessário um estudo técnico para o 

emprego das duas opções apresentadas por conta das condições das margens e 

comprimento do vão a ser vencido. 

Assim, o primeiro militar sugere que os dois MEM apresentados deveriam ser 

orgânicos da Bda C Mec, em razão da existência de viatura sobre lagarta e sobre 

roda. A consideração do segundo militar foi transcrita abaixo, como se segue: 

“Há de se considerar a capacidade da VBE em pauta acompanhar as 
manobras das brigadas médias, em geral, mais profundas e dinâmicas que 
as das Brigadas pesadas de onde o meio é orgânico. Para ações mais 
estáticas ou pouco profundas pode ser uma opção coerente. A exemplo dos 
meios CC dos RCB, orgânico das Bda C Mec, é plausível considerar que a 
VBE acompanhe este Grande Comando” (Questíonário C, pag 2, 2021). 

  
 A segunda pergunta também está inserida no contexto de uma tarefa de 

mobilidade com a capacidade da engenharia abrir passagem em área minada ou 

onde foi empregado arterfato explosivo improvisado. O objetivo do 

questionamento era indagar se essa capacidade deveria ser comum a todas as 

organizações de engenharia levando em conta a restrição orçamentária. A pergunta 

quanto a opinião dos respondentes foi antecedida da afirmação de que, atualmente, 

a engenharia não possui essa capacidade operativa. 

 Assim, nesse contexto o resultado obtido foi que 71,4% dos respondentes 

considera necessária essa capacidade operacional ser comum a todas a 

organizações de engenharia, conforme representa o Gráfico 13. Oito militares 

fizeram comentários que serão abordados a seguir.   
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Gráfico 13 – Resultado da segunda sugestão  
Fonte: o autor 

 

  O primeiro militar comenta que a capacidade de abrir passagem em área 

minada ou, onde foi empregado AEI é mais necessária as OM que empregam Vtr 

Bld, como os BE Cmb Bld ou Cia Mec. O segundo militar comenta que os meios 

para realizar essa tarefa deferiam ser preferencialmente blindados. O terceiro militar 

destaca a importância dessa capacidade e afirma: “essa é uma capacidade básica 

de toda OM de Combate de Engenharia, com exceção das especializadas”.  

O quarto militar acredita que todas as OME deveriam possuir essa 

capacidade por conta do serviço de desminagem. O quinto militar acredita que “sem 

essa capacidade o Ap Eng é muito prejudicado”. O esclarecimento do sexto militar 

será escrito na íntegra, conforme se observa: 

Creio que seja coerente distinguir os possíveis meios de abertura nas 
categorias MANUAL, MECÂNICO e EXPLOSIVO. Neste sentido, tenho a 
percepção que as OM Eng tem a capacidade de realizar a abertura 
MANUAL e com restrições a abertura MECÂNICA, com implementos do tipo 
lâmina ou afins. Cabe ressaltar, que há uma série de implementos 
mecânicos como ROLOS, sistema de correntes (flail) que não dispomos na 
Força Terrestre e trariam um avanço significativo para a capacidade, além 
de possibilitar o desenvolvimento e prática da doutrina por parte dos demais 
Elm de Cmb envolvidos na Op Complementar de Abertura de Brecha, ou 
Passagem. Por fim, no que tange os meios EXPLOSIVOS concordo que 
não dispomos desta capacidade e, por ser a mais dinâmica das três, 
potencialmente tende a ser a mais urgente. Neste escopo além do MICLIC, 
há o sistema MOPMS, ou o próprio RAMBS (que outrora mobiliava as OM) 
ou ainda os torpedos bangalore (que poderiam ser fabricados 
nacionalmente) (Questíonário C, pag 3, 2021).   

 

O sétimo militar declara que “por mais que a vocação principal da OM não 

seja Cmb, as OME Cmb devem ter essa capacidade muito bem organizada e as 

demais OME com uma Cpcd mínima para primeira resposta”. 

O oitavo militar ressalta que, por motivo orçamentário, essa capacidade 

deveria ser fornecida, prioritariamente, às OME orgânicas de Bda Mec, que são mais 

demandadas nesse tipo de atividade. 

A terceira pergunta procura saber qual é a opnião dos respondentes quanto 
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ao Pel E Cmb possuir ou não MEM que possibilitasse a progressividade no 

deslocamento e maior rendimento dos trabalhos na frente de combate. A 

pergunta foi antecipada da afirmação de que o Pel E Cmb é a fração básica de 

emprego aos Elementos de Manobra Empregados (Elm M Emp) em 1º escalão e 

que, seus meios devem atender as necessidades mínimas e mais imediatas da 

frente de combate. Para essa pergunta, foi dito como exemplo de MEM a PPB e 

VBC Eng. 

O resultado desfavorável atingiu pouco mais de 52% de toda as respostas, 

conforme representado no Gráfico 14.  

 
Gráfico 14 – Resultado da terceira sugestão  
Fonte: o autor 

 
Das dez considerações realizadas, quatro são positivas à sugestão do Pel E 

Cmb Mec ser dotado dos MEM mencionados. As outras seis ponderações assinalam 

preocupação quanto a gestão dos MEM exemplificados pelo Pel E Cmb Mec, 

conforme será discorrido a seguir. O primeiro respondente afirma que o Pel E Cmb 

Mec deve continuar sendo reforçado com tais meios.  

O segundo, o quarto e o quinto respondentes registram a importância para o 

Pel E Cmb Mec dos meios exemplificados porém, sugerem que permaneçam onde 

estão, ou seja, na Cia E Pnt e Cia C Ap diante a peculiar gestão com a manutenção, 

guarda e demais meios anexos. O terceiro militar justifica que a concentração dos 

MEM admite a melhor distribuição de acordo com a necessidade. 

O sexto militar declara que essa sugestão fere a característica da arma da 

Engenharia no apoio em profundidade. As demais ponderações são favoráveis à 

proposta.  

A quarta pergunta do Questionário C investiga a opinião dos respondentes se 

concordavam ou não com a hipótese de que, caso o Pel E Cmb fosse dotado de 

PPB e VBC Eng, além do efetivo trabalho em proveito aos demais elementos 

do escalão apoiado, teria-se mais MEM a disposição de um apoio conjunto. 
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Para essa suposição o resultado alcançou a marca de 80% da aprovação dos 

respondentes, conforme observa-se no Gráfico 15. 

 
Gráfico 15 – Resultado da quarta sugestão  
Fonte: o autor 

 
 Para essa hipótese foram feitas seis considerações das quais duas foram 

positivas, sendo que, o primeiro militar ratifica a relevância do Pel E Cmb ser dotado 

com a PPB e VBC Eng para o efetivo apoio ao escalão apoiado. A observação do 

quinto militar será transcrita abaixo. 

“Sim pois estaríamos atendendo, em melhores condições, o princípio de 
emprego da arma Manutenção dos Laços Táticos, previsto no EB 70-MC 
10.237 - Engenharia nas Operações. Todavia, há de se ponderar que a 
dotação dos Pel com os MEM em pauta implicaria um acréscimo 
significativo de MEM nos QDM das diversas OM, pois, uma vez 
concentrados na CCAp, Cia E Pnt, Pel Ap e Pel Eq Ass um menor número 
de meios tende a ser otimizado no emprego por demanda” (Questionário C, 
pag 5, 2021).   

 

O terceiro declara: “considero que o apoio efetivo pode ser obtido por meio da 

composição dos Pel E Cmb com as capacidades que eles precisam para cumprir a 

sua missão; seguinte a ideia de modularidade”. 

O quarto militar considera que o encargo extra que o Pel E Cmb Mec teria ao 

receber os meios em questão exigiria mais uma expertise, bem como a necessidade 

de mais efetivo para cumprir essa missão.  

A quinta pergunta procura saber a opinião dos respondentes quanto a fração 

que deveria receber as VBTP Guarani provida dos implementos de 

desminagem e desobstrução de via: Pel Ap ou Pel E Cmb Mec.  O público alvo 

foi favorável que o MEM em pauta fosse de dotação do Pel E Cmb Mec, de acordo 

com  o produto gerado pelo Gráfico 16. 
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Gráfico 16 – Resulta da quinta sugestão  
Fonte: o autor 

 
 Nesse contexto, um militar expõe a sua crença ao acreditar que não seja 

viável modificar as Vtr do Pel E Cmb Mec, acrescentando os implementos. Isso deve 

ser feito nas Vtr do Pel E Ap, pois as VBTP do Pel E Cmb possuem outras 

finalidades. Seria interessante aumentar o número total de Vtr, existindo VBE L Pnt e 

VBC Eng específicas para os Pel Cmb, mas não modificando uma das 04 existentes.   

 Outro militar registra que os implementos poderiam estar em condições de ser 

empregado por qualquer dos Pel citados, com prioridade ao Pel E Cmb Mec, 

conforme a situação exigir. 

 A última inquirição foi realizada no sentido de saber a opinião dos 

respondentes quanto a dosagem mínima de Pel E Cmb Mec necessária para o 

BE Cmb Mec realizar Ap MCP aos Elm Emp 1º Esc, incluindo a Reserva e, o Ap 

Ge Eng aos Elm Ap Cmb da Bda Mec. Foi exposto anteriormente a informação que 

a Bda C Mec possui três peças de manobra (02 RC Mec e 01 RCB) e que, a Bda Inf 

Mec possue 03 BI Mec como elemento de manobra. 

 Nessa condição, 42,9% dos respondentes opinaram por oito Pel E Cmb 

divididos em duas Cia E Cmb, seguido por uma porcentagem de 28,6% expressando 

sua convicção de que seis Pel E Cmb são suficiente. O resultado completo está 

representado no Gráfico 16, abaixo representado.  

 
Gráfico 17 – Resultado da quinta sugestão  

   Fonte: o autor 

 

 Ao todo, cinco militares fizeram considerações a respeito da quantidade 
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mínima de Pel E Cmb Mec para o futuro BE Cmb Mec. Um deles faz a sua 
ponderação explicando a “conta” mínima para o efetivo apoio, conforme se observa 
a seguir. 

“Esta "conta" deve levar em consideração que a Bda C Mec é ternária e não 
possui o Esqd C Mec da Bda. Neste sentido, ao Rlz um Ataque, supondo 
ser uma operação que demandaria uma quantidade de apoio maior, a Bda 
estaria com dois Rgt em 1º Esc e manteria uma FT/ RCB(-) em Res. Assim, 
considerando que as SU em primeiro escalão necessitem de uma brecha ou 
passagem sobre um sistema de barreiras empenharíamos 4 pelotões, 
restando, ainda, 2 pelotões para demais demandas da Bda. Julgo que 06 
Pel seriam suficientes, lembrando que a demanda sempre será maior que a 
disponibilidade, cabendo ao Cmt priorizar e avaliar os riscos” (Questionário 
C, pag 7, 2021). 

 

Outro militar também exemplifica a organização de emprego da fração básica 

de Engenharia à Bda Mec, conforme abaixo descrito. 

“Conforme a doutrina, seriam 04 Pel E Cmb por SU, passados no mínimo 
01(um) Pel E Cmb (podendo, dependo da situação, passar mais de um) em 
Reforço ou Ap Direto por peça de manobra (total de 3 Pel E Cmb), e os 
demais realizariam trabalhos em proveito das demais OM e da Bda (para os 
GAC e B Log, por exemplo), com a construção de PC, PO, Obt de 
contramobilidade, entre outros trabalhos técnicos de Engenharia” 
(Questionário C, pag 7, 2021). 

 

Desse modo, encerra-se a apresentação dos resultados dos questionarios A, 

B e C para, na próxima  seção, realizar uma análise de cada fator necessário à 

geração das capacidades requeridas às E Bda Mec.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

De modo a atingir o objetivo geral do estudo deste trabalho, esta última seção 

realizará a análise das cinco capacidades operativas estudas, a saber: realizar 

abertura e fechamento de passagens em obstáculos, inclusive campos de minas, 

lançar e remover obstáculos, inclusive subaquáticos, construir, manter e operar até 

duas portadas pesadas, lançar três pontes de pequenas brechas e, desativar 

armadilhas e cargas explosivas preparadas pelo inimigo.  

Também, faz-se necessário explorar as demais capacidades levantadas que 

julgamos serem necessárias à E Bda Mec diante da evolução do material. 

Igualmente, serão sintetizados os resultados de cada objetivo específico levantado.   

A revisão literária da doutrinia, possibilitou a abordagem histórica e conceitual 
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do emprego das Bda Mec, assim como, lembrou-nos de possíveis capacidades 

requeridas à Engenharia orgânica em suposições de hipótese de emprego.  

De antemão, os resultados copilados pela pesquisa A serviram de termômetro 

do cenário lastimável do adestramento da tropa de engenharia para as cincos 

possibilidades selecionadas no estudo. Tanto para a Bda C Mec procurando o 

contato com o inimigo (M Cmb) seguido por um Movimento Retrógrado, como para a 

Bda Inf Mec ao realizar operações em área humanizadas/edificadas.  

Por fim, foi realizado uma pesquisa de opinião com hipóteses doutrinárias 

semelhantes às existentes na literatura estrangeira. O resultado desta serviu para 

consolidação de convicções pessoais que serão sugeridas como produto de 

atualização doutrinária. 

 Entretanto, para falar de capacidade operativa é preciso analisar, 

separadamente, os fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis que 

possibilitam sua consolidação, a saber: doutrina, organização (e/ou processos), 

adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura, conforme a definição 

encontrada no EB20-C-07.001.  

Assim sendo, cada fator será abordado isoladamente a seguir. A análise 

inicia- se pela capacidade conjungada de realizar abertura de passagens em 

obtáculos, inclusive campos de minas, com a capacidade de desativar armadilhas e 

cargas explosivas preparadas pelo inimigo. Consideramos que as duas capacidades 

se complementam na ação de abrir passagem pelas hipóteses de emprego 

levantados. Com maior ou menor frequência, a E Bda Mec poderá ser emprega 

nessa tarefa específica com a finalidade de prover a mobilidade da tropa.  

 

 

4.1.  DOUTRINA 

 

 

 O fator doutrina nortea o preparo, a organização e o emprego de uma Força 

Militar. Historicamente, ela se adequa à evolução tecnólogica do material empregado 

na arte da guerra, influenciando a tática militar. Assim, normas, conceitos e 

processos se definem a fim de orientar a atividade finalística de uma Força, ou seja, 

seu emprego.  
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A capacidade de abrir passagem em área minada ou, onde foi empregado 

arterfato explosivo improvisado, é comum à Engenharia de Corpo de Exército (E 

CEx), à Engenharia de Divisão de Exército (Eng DE) e à E Bda, tudo segundo os 

manuais C 5-7 e C 5-10. Dessa forma, a segunda pergunta do Questionário C 

indaga se essa capacidade deveria ser comum a todas estas Organizações de 

Engenharia, tendo em vista o resultado angustiante obtido sobre adestramento da 

tropa da E Bda Mec para essa tarefa específica, verificado no item primeiro do 

Questionário B. Segundo o Caderno de Instrução CI-11.452 – Neutralização de 

Artefatos Explosivos no Exército Brasileiro, “as equipes EOD são encarregadas de 

uma operação de limpeza de vias fornecendo conhecimentos técnicos nas ações de 

neutralização de AE encontrados”. Possui a capacidade de realiazar um Apoio EOD 

Leve ou Pesado”, conforme a complexidade da tarefa encotrada. E, por fim conclui 

que: “O apoio pesado é a forma preferencial e mais segura para 

a atuação da equipe EOD, devido à proteção que o veículo e os diversos meios 

de neutralização e equipamentos de segurança fornecem aos operadores”.  

 Portanto, sugere-se que o Pel EOD coordene e/ou executa a tarefa como a 

distinção, por E Bda, do método de desativação a ser empregado. Essa 

diferenciação procedimental implicaria em organizar e dotar a E Bda Mec com os 

meios de desativação conforme a classificação da GU a que pertence. Ou seja, tanto 

a E Bda Bld (GU classificada como Pesada) como a E Bda Mec (GU Média) 

deveriam ter, prioritariamente, a capacidade de realizar a tarefa de abrir passagem 

em área minada ou, onde foi empregado AEI pelo método explosivo e mecânico.  

Entretanto, percebe-se que o emprego do cordão explosivo, a exemplo do 

Mine Clearing Line Charge – MICLIC ou do Python Minefield Breaching System - 

PYTHON, em área humanizada pode não ser viável. Portanto, o método de abertura 

de passagem explosiva para a E Bda Inf Mec e, algumas das E Bda da GU 

classificada em Leve (Engenharia Paraquedista, Engenharia Aeromóvel, Engenharia 

de Selva, Engenharia Motorizada e Engenharia de Montanha) pode se limitar a 

pequena carga explosiva necessária apenas como carga inciadora do Artefato 

Explosivo (AE) ou do obstáculo a ser destruído. Nesse caso, o emprego de Torpedo 

Bangalore, ou similar, é mais adequado que o cordão explosivo. 

Também recomenda-se que as OME orgânicas da Eng DE e ECEx, possuem 

a capacidade de realizar a tarefa pelo método explosivo e mecânico, com exceção 

das OME com a estrutura de Engenharia de Construção, devendo possuir apenas 
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capacidade mínima para a primeira resposta pelo método manual.  

Para a tarefa de fechar passagem, será analisada juntamente a capacidade 

de lançar obstáculos, inclusive subaquático. Observa-se nos conflitos atuais o 

intensivo uso de explosivo com a finalidade de servir de obstáculo à manobra 

oponente. O obstáculo preparado por explosivo é eficiente por diversos motivos, tais 

como: a diversificação que é encontrado no campo de batalha que, muita vezes, é 

limitada apenas pela criatividade humana; o baixo emprego de pessoal/equipamento 

especializado envolvido na confecção, insumo relativamente simples e facilmente 

encontrado no teatro de operação, tempo de preparo um tanto curto e grande efeito 

pscológico gerado à tropa inimiga.  

Por conseguinte, propõe-se a máxima utilização de explosivos na 

construção de obstáculos com a finalidade de proteger o flanco exposto, tal como 

fechar a passagem inimiga.    

Lançar obstáculo subaquático não é uma capacidade simples. Segundo o site 

CIOpEsp, atualmente, o Exército Brasileiro habilita militares ao planejamento e 

execução de busca submarinas de pessoal e material pelo Estágio de Mergulho a Ar 

e Resgate (EMAR) e, pelo Estágio de Mergulho a Oxigênio para Operações 

Especiais (EMOX) militares ao reconhecimento empregando a técnica de ataque 

mergulhado. Portanto, esta segunda capacidade só se concretiza na E Bda Mec pelo 

apoio de militares do COpEsp em um apoio modular. Dessa forma, sugere-se a 

adição da possibilidade de realizar buscas submarinas de pessoal e material à 

fração da E Bda Mec, estendo-se essa capacidade as demais OME.     

A capacidade de lançar ponte de pequena brecha será analisada juntamente 

com a capacidade de empregar a VBC Eng pelo Pel E Cmb, conforme foi levantado 

na terçeira e a quarta questão do Questionamento C. Entende-se que a primeira 

ação depende do serviço do segundo MEM, como por exemplo a construção de uma 

rampa para o lançamento da ponte de pequena brecha. Essa capacidade conjunta 

permite ao Pel E Cmb Mec a progressividade no deslocamento e maior rendimento 

dos trabalhos na frente de combate. Embora estes MEM encontram-se previstos 

doutrinariamente na E Bda Mec, o Pel E Cmb precisaria receber em reforço do Pel 

Eq Ass/CEP e do Pel Eng Ap/CCAp.  

Portanto, sugere-se que a VBC Eng e a VBE L Pnt sejam priorizados na 

fração básica de emprego da Engenharia, como é a opnião da maioria dos 

respondentes do Questionário C do quarto item, assim como é previsto na doutrina 
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estrangeira pesquisada (Eng Alemã). Essa organização dá ao Cmt da Cia E Cmb 

Mec a autonomia de planejamento durante a análise da solução do problema militar 

encontrado no campo de batalha. Para os dias atuais, implica também em destituir 

da Cia E Pnt e da CCAp a execução prática dessas tarefas pelo simples fato destas 

Cia possuirem os MEM. 

A capacidade de construir, manter e operar portada pesada deve manter-se 

como sendo uma capacidade da CEP da E Bda Mec.  

  

 

4.2. ORGANIZAÇÃO 

 

 

O fator organização infere diretamente no modo de emprego de uma fração, 

além de sistematizar o escalonamento hierárquico de uma entidade. Após 

conclusões parciais das possibilidades estudas e das eventuais capacidades 

requeridas, propõe-se um organograma a E Bda Mec, conforme a Figura 38. 

 
Figura 38 – Sugestão do organograma do BE Cmb Mec  
Fonte: o autor 

 

Recomenda-se que o BE Cmb Mec seja organizado a duas Cia E Cmb Mec 

com três Pel E Cmb cada. Um dos três pelotões da Cia E Cmb Mec oriunda da E 

Bda C Mec deverá ser equipado com os meios no modal sobre lagarta, conforme 

observa-se na Figura 39. Essa sugestão resulta da sugestão obtida no sexto item do 
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Questionário C, levando em conta a atual política de contenção de gasto público 

com a diminuição do efetivo militar e a capacidade mínima para o Ap Eng ao Elm M. 

Considera-se que numa eventual hipótese de emprego, a Cia E Cmb Mec teria 

condição de receber mais Pel E Cmb Mec pela característica elástica ou modular 

necessária à F Ter nos conflitos atuais. 

 
Figura 39 – Pel E Cmb Bld da Cia E Cmb Mec da E Bda C Mec 
Fonte: o autor 

 
Sugere-se também alteração no modo organizacional da Companhia de 

Comando e Apoio (CCAp), conforme Figura 40. Pois segundo o manual C 5-7, pag 

5-1, a CCAp possui uma seção de comando e quatro pelotões: Pelotão de Comando 

(Pel Cmdo), Pelotão de Manutenção, Pelotão de Equipamento e Construção e 

Pelotão de Engenharia de Apoio.  

 
Figura 40 – Sugestão para o organograma da CCAp 
Fonte: o autor 

 

Assim, o Pel Cmdo dá origem ao EM do BE Cmb Mec, como as seção 

organizadas para as cinco área: pessoal, inteligência, operações, logística e 

assuntos civis. Também dá origem ao Pelotão de Saúde pela complexidade e 

importância do assunto. E por fim, sugere que a seção de comunicações prevista no 

Pel Cmdo pelo C 5-7, evolua para o Pelotão de Geoinformação, de modo a 

desenvolver a atividade conjunta de Comunicação e Geoengenharia11. 

                                                
11 Geoengenharia – é o conceito norte americano que define a “capacidade e atividades de 
engenharia que contribuem para uma compreensão clara do ambiente físico, fornecendo informações 
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Conforme o C 5-7, pag 5-7, o Pel E Ap teria um grupo (Gp) de VBC Eng, um 

Gp de gerador de fumaça, um Gp de minagem e um Gp de desminagem. Dessa 

forma, o Pel EOD tem sua origem apenas no grupo de desminagem. Pois, sugere-se 

a “transferência” do Gp de mineiros e do Gp de VBC Eng para o Pel E Cmb, 

uma vez que, foi proposto doutrinariamente o emprego da VBC Eng pelo Pel E Cmb 

Mec, assim como a capacidade de lançar obstáculos com explosivo. Ou seja, para 

este caso específico, congectura-se que o lançamento de um Campo de Mina seja 

realizado pelo Pel E Cmb e não pelo Pel E Ap com o grupo de minagem.  

A E Bda Mec, ao longo dos 35 anos médios de existência, perdeu a 

capacidade de gerar fumaça com o objetivo de obscurecer o local antes e/ou durante 

a realização da atividade de redução do obstáculo. Assim, o Gp de gerador de 

fumaça pode ser removido ou manter-se no organograma da CCAp, conforme o 

interesse da Instituição. Nesse caso, sugere-se um estudo para a definição de qual 

Elemento de Apoio ao Combate deverá executar o obscurecimento: apenas a 

Artilharia ou mantendo a Engenharia também responsável por gerar essa 

capacidade juntamente com a Artilharia.  

 Da mesma forma, recomenda-se pequenas adaptações na estrutura 

organizacional na Companhia de Engenharia de Ponte (CEP). Conforme prescreve o 

manual C 5-7, a CEP possui três pelotões: o Pelotão de Comando e Apoio (C Ap), o 

Pelotão de Ponte e Portada Pesada e o Pelotão de Equipagem Leve. O Pel C Ap 

permaneceria apenas com a seção de comando e a seção de apoio, uma vez que, 

sugere-se a “transferência” da seção de ponte de pequena brecha para o Pel E 

Cmb Mec. Dessa forma, o Pel C Ap teria a organogram conforme representado pela 

Figura 41. 

 
Figura 41 – Sugestão para o organograma da CCAp 
Fonte: o autor 

                                                                                                                                                   
e serviçoes geoespaciais para comandantes e estados –maiores. Os dois principais produtos da 
Geoengenharia são a análise do terreno e a visualização do terreno” (Boletim, nr 03, 2018)   
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Desta forma, cada Pel E Cmb Mec receberia uma Turma do Gp de Ponte de 

Pequena Brecha, uma Turma do Gp da VBC Eng e o uma Turma de Gp de Mineiro, 

respectivamente “transferidos”, o primeiro do Pel C Ap/ CEP e, os dois últimos do 

Pel E Ap/ CCAp. Além das turmas recebidas, o pelotão possui em seu organograma 

a seção de comando e os três Grupos de Engenharia de Combate, conforme 

representado pela Figura 42. 

 
Figura 42 – Sugestão para o organograma do Pel E Cmb Mec 
Fonte: o autor 

 

Ainda quanto a organização estrutural, a quinta pergunta do Questionário C 

procura saber a opinião dos respondentes quanto a fração que deveria receber as 

VBTP Guarani provida dos implementos de desminagem e desobstrução de via: o 

Pel Ap ou Pel E Cmb Mec. Nesse contexto, o Maj Ramos Lemos, atualmente 

Instrutor da ECEME, compartilhou a seguinte observação:  

Todas deveriam ter essa capacidade, não só as nossas viaturas como todas 
as viaturas dos Elm da Arma Base. Porque, muita das vezes, não é a nossa 
viatura que vai levar esse implemento. Na doutrina americana, esses 
implementos são previstos nas Organizações de Engneharia numa 
quantidade muito maior que as viaturas que a Eng tem. Porque, quando 
constituem as FT nível SU ou U e, eles realizam uma abertura de passagem 
ou brecha, esses implementos são colocados nos carros dos Elm da Arma 
Base que compõe aqueles grupos de segurança e a força de abertura de 
passagem e, por ocasião de um deslocamento, exemplo de uma marcha 
para o combate, para aqueles elementos que estão mais a frente, seja na F 
Cob ou própria força de proteção, a vanguarda daquele grosso que está 
realizando o deslocamento. Porque, naturalmente, esses carros além de 
terem o sistema de armas que a gente não tem, eles se deslocam a frente, 
à testa do dispositivo. Portanto esses meios deveriam ser intercambiáveis e 
não esclusivamento das nossas viaturas. Fazendo um paralelo com a 
doutrina americana, esse meios são orgânicos dos Pel E Cmb e, se formos 
traçar um paralelo com o Elm do BIB, as Vtr M113 elas são dos Pel, os 
Guaranis estão nos Pel Inf. Então os Pel e Gp foram acrescidos de 
motorista e atirador. Essa incorporação das vtr e acrescímo das capacidade 
no nível Pel da Cia de Cmb, demandaria um número bem maior de Vtr 
(Entrevista do autor com o Maj Ramos Lemos, 2021). 
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4.3. MATERIAL 

 

 

O fator material é essencial para a execução de qualquer tarefa. Sem o 

material não é possível adquirir capacidade operativa. É ilusória a crença em realizar 

uma ação sem ter as ferramentas adequadas. Portanto, o esforço estratégico e 

político no formento da base industrial de defesa brasileira, com atividades de 

pesquisa e desenvolvimento de materiais adquados a nossa realidade, é 

fundamental para aquisição das capacidades requeridas à E Bda Mec.   

A análise do material da E Bda Mec é peculiar ao tipo de operação que  cada 

Bda é vocacionada a conduzir, isto é: a Bda Inf Mec operando em Ambiente 

Humanizado e a Bda C Mec em Operações de Segurança. Isto exposto, faz-se 

sugestões dos MEM necessários a aquisição das capacidades estudadas e 

requeridas.   

A Bda Inf Mec, investida numa Área Humanizada, precisa ter a capacidade 

de abrir passagem em área minada (limpeza de via) ou, onde foi empregado 

arterfato explosivo improvisado (desativação de AEI) com o Pel EOD/CCAp dotado 

meios mecânicos e robóticos capaz de detectar e neutralizar a ameaça explosiva 

de maneira remota. Assim sendo, sugere-se alguns MEM já mencionados 

anteriormente como: VCE Buffalo (vide Fig 12), Robô Talon (vide Fig 15), VBTP 

Guarani com implemento de arado (Figura 43) e VBTP Guarani com implemento 

de rolo (Figura 44).  

 

 
Figura 43 – Guarani com implemento de arado 
Fonte: Proposta Técnica – Perason 
Engineering, 2017  

 
Figura 44 – Guarani com implemento de rolo 
Fonte: Proposta Técnica – Perason 
Engineering, 2017 

 

Na ausência de artefato explosivo, a limpeza de via será realizado pelo Pel E 

Cmb Mec dotado da VBTP Guarani equipado com os implementos de 

escavadeira (Figura 45), implemento de pá reta de obstáculo (Figura 46), 

implemento de caçamba carregadeira (Figura 47) ou, conforme o exame de 
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situação, da VBC Eng (Figura 48). 

 
Figura 48 – VBC Eng Leorpard 
1A5 BR 
Fonte: Sítio eletrônico DefesaNet  

 
 

  
Figura 46 – VBTP com implemento pá reta 
Fonte: Proposta Técnica – Perason 
Engineering, 2017 

 
Figura 45 – VBTP com implemento 
escavadeira 
Fonte: Proposta Técnica – Perason 
Engineering, 2017 
 

 
Figura 47 – VBTP com implemento caçamba  
Fonte: Proposta Técnica – Perason 
Engineering, 2017 

 

Para adquirir a capacidade de lançar ponte de pequena brecha, recomenda-

se que o Pel E Cmb Mec da Bda Inf Mec seja equipado com a VBTP Guarani cujo 

acessório seja o sistema rápido de lançamento de ponte - Rapidly Emplaced Bridge 

System (REBS), vide a Fig 37. Este sistema, ou similar, também pode ser adaptado 

ao chassi de viatura de transporte não especializado (vide a Fig 08) ou no chassi da 

viatura Astro (Figura 49). Caso a Bda Inf Mec empregue a VBC Eng 1A5 BR (Figura 

50), este meio específico pode advir da E Bda Bld por uma das características: 

modularidade ou elasticidade.     

 

 
Figura 49 – Chassi da viatura Astro 
Fonte: http://www.lexicarbrasil.com.br/tectran/  

Figura 50 – VBE L Pnt Leorpard 1 BR 
Fonte: Sítio eletrônico DefesaNet 

Observa-se que os MEM da E Bda Inf Mec é predominantemente sobre rodas. 

Porém, a E Bda C Mec, necessáriamente, possuirá viaturas com os dois modais: 
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sobre lagartas e sobre rodas. Essa mistura de modal também é utilizada no Batalhão 

de Engenharia das Brigadas Mecanizadas Alemã. 

Sendo assim, sugere-se que um dos três pelotões da Cia E Cmb Mec oriunda 

da E Bda C Mec seja provido de VBTP M 113 (vide Fig 29) para apoiar, nas 

melhores condições, o RCB oriundo da Bda C Mec. 

A tarefa de limpeza de via para a E Bda C Mec pode revestir-se de uma maior 

complexidade pelo tipo de operação desenvolvida pela Brigada. Assim, sugere-se 

que o Pel EOD da Bda C Mec seja dotado dos MEM projetados para essa 

finalidade. Então, além dos implementos de desminagem da VBTP Guarani (vide a 

Fig 43 e 44), propõe-se que o Pel EOD tenha a capacidade de operar VBC Eng 

específica, como por exemplo da VBC Keiler (vide Fig 19) ou VBC Eng Trojan 

(Figura 50), ambas destinada a abertuera de passagem.  

 

 
Figura 50 - VBC Eng Trojan 
Fonte: De Alencar, pag 15, 2018  

  

Também, faz-se necessário os meios explosivos para que o Pel EOD faça a 

redução de forma rápida e segura. Assim sugere-se o cordão explosivo como por 

exemplo, o sistema Mine Clearing Line Charge – MICLIC (Figura 50) ou o Python 

Minefield Breaching System – PYTHON (Figura 51).  Todos esses MEM podem ser 

recebidos da E Bda Bld como forma de reforço em material. 

 A capacidade da E Bda C Mec lançar obstáculo e, como sugerido na seção 

doutrinária, - obstáculo com o máximo emprego de explosivo – exige MEM próprio 

que possibilite maior rendimento da tarefa. Portanto, sugere que o Pel E Cmb Mec 

seja equipado com dispositivo lançador múltiplo de minar, como os 

representados pela Figura 53 e 54. 
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Figura 50 – MICLIC rebocado por um M 113 
Fonte: 
https://www.dvidshub.net/image/4203642/mine
-clearing-line-charge 

  
Figura 51 – Python 
Fonte: 
https://www.thinkdefence.co.uk/2014/07/pytho
n-gets-updgrade/  

   

 
Figura 53 – Lançador múltiplo de mina SR 
Fonte: 
https://www.forte.jor.br/2020/12/30/exercito-da-
russia-recebe-novo-sistema-de-implantacao-
de-minas-com-municoes-programaveis/ 

 

 
Figura 54 – Lançador múltiplo de mina SL 
Fonte: 
https://www.militaryimages.net/media/alvis-
shielder.4583/.  

Para a aquisão da capacidade de lançar ponte de pequena brecha, 

recomenda-se que o Pel E Cmb Mec da Bda C Mec seja equipado com a VBE L 

Pnt Leopard 1 BR (vide a Fig 49) pois sua ponte tem classe compatível com os 

meios da Bda C Mec. Para este caso específico, faze-se necessário a aquisição de 

uma viatura reboque próprio de transporte da ponte sobressalente, conforme foi 

sugerido por Pitz em 2016 (vide Fig 17). 

Outro MEM sugerido a E Bda Mec é o sistema de mobilidade como 

reforçador de solo, como por exemplo o Heavy Ground Mobility System (HGMS) 

ilustrado pela Figura 55. 

https://www.dvidshub.net/image/4203642/mine-clearing-line-charge
https://www.dvidshub.net/image/4203642/mine-clearing-line-charge
https://www.thinkdefence.co.uk/2014/07/python-gets-updgrade/
https://www.thinkdefence.co.uk/2014/07/python-gets-updgrade/
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Figura 55 – Sistema de mobilidade em solo pesado (HGMS) 
Fonte:https://www.tridenteconsultoria.com.br/product.php?cod=11 

 

   Sugere-se também que o Pel E Cmb Mec seja equipado com viatura 

reboque destinado ao transporte do material de engenharia (caixas modulares 

do sapador, insumos explosivos, material para obstáculo dinâmicos anti-pessoal de 

arame, etc). Do contrário, há dois resultado possíveis para o acondicionamento do 

material: continuar sendo tansportado junto ao pessoal dentro da VBTP ou ser 

transportado em outra viatura de modal diferente. Ambas as situações não 

proporcionam operacionalidade e nem é viavelmente praticável: no primeiro caso por 

atentar contra a segurança do pessoal, e no segundo, por ser mais dispendioso 

economicamente, envolvendo mais MEM e pessoal. 

 

 

4.4 CONCLUSÃO 

 

 

Foi desconsiderada a análise das cinco capacidades pelos fatores 

ADESTRAMENTO, EDUCAÇÃO, PESSOAL e INFRAESTRUTURA, uma vez que, o 

grau de adestramento da tropa das E Bda Mec para essas tarefas revelou-se na sua 

grande maioria, pouco eficiente ou mesmo, ineficiente. O principal fator levantado 

que contribuiu para esse ínfimo resultado foi a falta do material no corpo de tropa, 

realçando assim a já conhecida realidade: só se adquire o adestramento da 

capacidade operativa equipando o pessoal dos meios necessários.    

Desta forma, conclui-se a análise das cinco capacidades estudas com as 

seguintes sugestões doutrinárias à E Bda Mec:  

1) A tarefa de limpeza de via e desativação de AEI seja planejado e 

executado pelo Pel EOD; 

https://www.tridenteconsultoria.com.br/product.php?cod=11
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2) A E Bda Mec na tarefa de limpeza de via e desativação de AEI deve 

priorizar os MEM específicos pelo método explosivo e/ou mecânico; 

3) Utilizar o máximo de explosivo na confecção de obstáculo, seja 

destinado à proteção de flanco ou a bloquear as prováveis vias de acesso inimiga; 

4) Adequar o enunciado da possibilidade de lançar obstáculo subaquático 

para: realizar busca submarinas de pessoal e material e, 

5) Dotar o Pel E Cmb Mec com a VBC Eng e com a VBE L Pnt. 

Da análise das cinco capacidades estuda pelo fator organização, também foi 

sugerido algumas adaptações na estrutura do organograma da E Bda Mec, como se 

segue: 

1) Criação do BE Cmb Mec com duas Cia E Cmb Mec a três Pel E Cmb 

Mec; 

2) Criação de um Pel E Cmb Bld por Cia E Cmb Mec para a E Bda C 

Mec; 

3) Criação do Pel EOD na CCAp; 

4) Criação do Pel Geoinformação na CCAp; 

5) Criação do Pel Saúde na CCAp. 

Quanto ao fator material, o estudo sugere alguns dos MEM utilizados por 

Engenharias Militares estrangeiras, assim como, alguns ativos utilizados pela E Bda 

Bld. A seguir foram elencados estas observações: 

1) VBC Eng Buffalo; 

2) Robô Talon; 

3) VBTP Guarani com os implementos de limpeza de via e desminagem; 

4) VBC Eng Leopard 1 A5 BR; 

5) Sistema rápido de lançamento de ponte (REBS) equipando a VBTP 

Guarani ou o chassi da viatura Astro; 

6) VBE L Pnt Leopard 1 BR; 

7) VBTP M113; 

8) VBC Eng Keiler ou Trojan; 

9) Sistema MICLIC ou Python; 

10) Dispositivo lançador múltiplo de mina; 

11) Viatura reboque para o transporte da Ponte de Pequena Brecha, 

12) Viatura reboque de transporte de material de engenharia e, 

13) Sistema mecânico de reforçador de solo (HEMS). 
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Para pesquisas futuras, sugere-se o aprofundamento dos estudos nas 

tarefas específicas relacionadas ao lançamento de obstáculos subaquático e a 

capacidade de gerar fumaça, na fase do obscurecimento, pela E Bda. 

 

 
 
 

                   ______________________ 
     TIAGO  LUÍS DA SILVA 

                             Capitão de Engenharia
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ANEXO D - SOLUÇÃO PRÁTICA 

CAPÍTULO VI 
 

O BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADO 
 
 
 
6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS (conforme as citadas no parágrafo 5.1.2 e 5.1.3) 

6.2 CONCEITO DE EMPREGO (conforme as citadas no parágrafo 5.5)  

6.3 MISSÃO (conforme as citadas no parágrafo 5.2) 

6.4 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA 

 

Fig 6-1 Organograma do BE Cmb Mec 

6.5 POSSIBILIDADES  

Além das possibilidades comuns às U/SU de Engenharia de Combate das Brigadas, 
o BE Cmb Mec tem condições de realizar as seguintes tarefas: 

a. planejar o sistema de barreiras da zona de ação (Z Aç) da Bda Mec; 

b. prover sua segurança quando estacionada ou em marcha; 

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

d. construir, manter e operar portadas; 

e. lançar pontes de pequenas brechas; 

f. realizar o estudo técnico do terreno, apontando os possíveis corredores de 
mobilidade. 

6.6 LIMITAÇÕES 

a. construir e melhorar campos de pouso e ZPH; 
b. executar trabalhos de camuflagem; 
c. construir instalações de campanha; 
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d. construir e melhorar estradas e pontilhões; e 
c. atuar, limitada pelo armamento orgânico, na defesa de seus canteiros 

de trabalho e durante seus deslocamentos. 

 

6.7 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMANDO E APOIO 

6.7.1 MISSÃO  
 Prover os meios para o comando e controle (C²) e logística do Btl e 
equipamentos de engenharia para a Cia E Cmb Mec. Além de constituir, em 
situações específicas, a reserva do BE Cmb Mec. 
 
6.7.2 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA 

 

Fig 6-2 Organograma da Cia C Ap 

6.7.3 POSSIBILIDADES 

a. Prover pessoal e material para as diversas seções do EM geral do Btl; 
b. Reforçar as Cia E Cmb Mec/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 instalações; 
h. Executar a manutenção da rede mínima de estradas necessária à 
brigada; 
i. Realizar, dentro de suas possibilidades, os trabalhos de aberturas de brechas em 
áreas minadas lançadas pelo inimigo; 
j. Empregar, em situações específicas, suas VBE Eng; 
k. Reforçar os Pel E Cmb Mec com pessoal especializado ou não; 
l. Realizar destruições subaquáticas; 
m. Lançar campos de minas e áreas minadas de interesse da Bda Mec; e 
n. Reforçar os Pel E Cmb Mec com equipamentos especializados na guerra com 
minas. 
 



70 
 

 

6.8 PELOTÃO DE COMANDO 

6.8.1 MISSÃO 
 O pelotão de comando (Pel Cmdo) tem a missão de prover pessoal para o 
funcionamento do Estado Maior do Btl. 
 
6.8.2 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA 

 

Fig 6-3 Organograma do Pel de Cmdo 

Obs: Fica a cargo da 3ª Seç a responsabilidade de ministrar instrução blindada. 

6.9 PELOTÃO DE MANUTENÇÃO 

6.9.1 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. 
 
6.9.2 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA 

 

Fig 6-4 Organograma do Pel de Mnt 
 

6.9.3 EMPREGO DO PEL MNT 
a. O grupo de manutenção de viatura não blindado – Gp Mnt Vtr Não Blindada é 
empregado sob a responsabilidade direta do comandante do pelotão de 
manutenção, realizando a manutenção de até 2º escalão das viaturas não blindadas 
do Btl; e 
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b.  O grupo de manutenção de equipamento de engenharia (Gp Mnt Eqp Eng) 
executa a manutenção de até 2º escalão nos equipamentos de engenharia da 
unidade. 
c. O grupo de manutenção blindado (Gp Mnt Bld) executa a manutenção de até 2º 
escalão nas viaturas blindadas da unidade 

 

6.10 PELOTÃO DE EQUIPAMENTO E CONSTRUÇÃO 

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

 

Fig 6-5 Organograma do Pel de Eng Cnst 
 
 
6.10.3 EMPREGO DO PEL ENG CNST 
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 viaturas (Gp Vtr), 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 Inst) é constituído por elementos 
especializados em instalações. É empregado, prioritariamente, nos trabalhos de 
conservação e reparação, envolvendo serviços de carpintaria, alvenaria, instalações 
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. 
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6.11 PELOTÃO DE ENGENHARIA DE APOIO 

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

 

Fig 6-6 Organograma do Pel de Eng Apoio 
 
6.11.3 EMPREGO DO PEL ENG AP 
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), remoção de escombros, entre outros. Para a 
contramobilidade pode auxiliar na preparação da posição defensiva (P Def) e 
construir determinados tipos de obstáculos, conforme os implementos disponíveis na 
viatura blindada (Vtr Bld). O Gp VBC Eng complementa com as viaturas blindadas 
de combate de engenharia as Cia E Cmb Mec; 
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 contramobilidade (Gp C Mbld) complementa com meios e pessoal as Cia 
E Cmb Mec nas tarefas relacionadas a atividade de contramobilidade na confecção 
de obstáculos dinâmicos, tais como: de campo de mina lançado por dispersão, fosso 
anticarro, armadilhas, obstáculos artificiais pré-moldados, abatises, destruição, 
agravamento de obstáculos naturais, entre outros; e 
e. O Gp de apoio à mobilidade (Gp Mbld), complementa com meios e pessoal as Cia 
E Cmb Mec nas tarefas relacionadas a atividade de mobilidade na redução de 
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obstáculos lançados pelo inimigo, tais como: abertura de passagens em obstáculos 
artificiais construídos com minas, fosso anticarro, desobstrução de via, entre outros. 

6.12 SEÇÃO DE SAÚDE 

6.12.1 MISSÃO 
 A seção de saúde (Seç Sau) tem a missão instalar e operar o posto de 
socorro da unidade. É empregado sob o controle direto do oficial médico do Btl. 
 
 6.12.2 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA  

 

Fig 6-7 Organograma do Sec de Sau 

 

6.13 PELOTÃO DE SUPRIMENTO 

6.13.1 MISSÃO 
 O pelotão de suprimento (Pel Sup) tem a missão receber, controlar e distribuir 
o suprimento do Btl. 
 
6.13.2 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA  

 

Fig 6-8 Organograma do Pel de Sup 
 
A Seção de Suprimento é composta pelas turmas de suprimento classes: I, III, IV, V 
e VI. 
 
 
 
 

6.14 PELOTÃO DE COMUNICAÇÕES 
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6.14.1 MISSÃO 
 O Pel Com tem a missão de instalar o sistema de comunicações do BE Cmb 
Mec, operar o C Com Cmdo do Btl e realizar a manutenção de todo o material de 
comunicações da unidade até segundo escalão. 
 
6.14.2 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA  

 

Fig 6-9 Organograma do Pel de Com 

 

6.15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE PONTES 

6.15.1 MISSÃO 
 Reforçar as Cia E Cmb Mec/Btl 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. Além disso, a CEP constituir, em situações específicas, a 
reserva do BE Cmb Mec 
 
6.15.2 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA  

 

Fig 6-10 Organograma da Cia E Pontes 
 

6.15.3 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 pontes reservas de 
pequenas brechas (PPB) para as Cia E Cmb Mec; 
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c. Reforçar com seus meios a Cia E Cmb Mec com pessoal especializado para a 
realização de determinadas tarefas, tais como operação de motores de popa e 
lançamento de pontes de pequenas brechas; 
d. Executar, eventualmente, trabalhos de pontagem; 
e. Realizar o lançamento e operação de ponte modular pesada (PMP) ou portada 
(Prtd); 
f. Prover sua própria segurança contra incursão terrestre do inimigo; e 
g. Realizar a manutenção de até 2º escalão do material de pontes do Btl. 
 
6.15.4 EMPREGO DA CEP 
a. A Cia E Pnt aumenta a eficiência das Cia E Cmb/Btl, reforçando-as com frações 
adequadas às necessidades do apoio ao elemento de manobra; 
b. O emprego das frações da companhia de engenharia de ponte é, portanto, 
normalmente descentralizado. Suas frações, em via de regra, são cedidas em apoio 
direto 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, em qualquer parte da Z Aç da Bda, caracteriza o 
emprego normal da Cia E Pnt. 

 

6.16 PELOTÃO DE APOIO 

6.16.1 MISSÃO 
 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 Cmb Mec/Btl 
ou pela engenharia do Esc Sp. Guardar, transportar, manutenir e, em situações 
específicas, lançar as pontes de pequenas brechas lançadas por veículo blindado 
especial lançadora de ponte (VBE L Pnt) de dotação do Btl 
 
6.16.2 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA  

 

Fig 6-12 Organograma do Pel Ap 
 
 
 
 
6.16.3 EMPREGO DO PEL AP 
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a. O Cmt Pel 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. O grupo de apoio (Gp Ap) é encarregado da guarda, transporte e manutenção do 
material de ancoragem do batalhão e provê os meios necessários à instalação do 
posto de controle de engenharia; e 
c. O grupo de ponte de pequena brecha (Gp PPB) é encarregado da guardar, 
transportar e manutenir as pontes reservas de pequenas brechas. 
 

6.17 PELOTÃO PONTES E PORTADAS 

6.17.1 MISSÃO 
 O pelotão de ponte modular pesada (PMP) e portada (Pel Pnt Prtd) da Cia E 
Pnt tem por missão lançar, transportar, guardar e manutenir até 2º escalão o 
material de pontes e portadas do batalhão. 

 
6.17.2 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA  

 

Fig 6-13 Organograma do Pel Pnt Prtd 

 

6.17.3 EMPREGO DO PEL PNT PRTD 
a. Cada grupo de pontes é responsável pelo transporte, lançamento, operação e 
manutenção até 2º escalão de uma fração da equipagem.  
 

6.18 PELOTÃO DE EQUIPAGENS LEVES 

6.18.1 MISSÃO 
 O pelotão de equipagens leves (Pel Eq L) tem por missão o transporte, 
aguarda e a manutenção, até 2º escalão, dos botes de assalto e passadeiras 
de dotação do Btl. 
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6.18.2 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA  

 

Fig 6-14 Organograma do Pel Eqp L 
 
6.18.3 EMPREGO DO PEL EQ L 
a. 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 
b. O grupo de passadeiras é o encarregado da guarda, transporte e manutenção das 
passadeiras de equipagem do batalhão. 
 

6.19 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE 

6.19.1 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. 
 
6.19.2 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA 

 

Fig 6-15 Organograma da Cia E Cmb Mec Tipo A – orgânica da Bda Inf Mec 
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Fig 6-16 Organograma da Cia E Cmb Mec Tipo B – orgânica da Bda C Mec 
 

Obs: A diferença entre o Pel E Cmb Mec e o Pel E Cmb Bld se resume no modal da 
VBTP. A VBTP do Pel E Cmb Bld é de modal sobre lagarta (SL). 
 

 
6.19.3 POSSIBILIDADES (além das citadas no parágrafo 5.3) 
a. Construir, lançar, manter e operar meios de transposição de cursos d'água e 
ponte de pequena de brecha por intermédio da viatura blindada especial lançadora 
de ponte (VBE L Pnt); 
b. Realizar abertura e fechamento de passagens em obstáculos, inclusive campos 
de minas com viatura blindada de combate de engenharia (VBC Eng); 
 

6.20 PELOTÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADO 

6.20.1 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.  
 

6.20.2 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA  

 

Fig 6-17 Organograma do Pel E Cmb Mec 

 
6.20.3 EMPREGO DO PEL E CMB MEC 
a. O Pel E Cmb Mec é o principal componente da Cia E Cmb Mec e, normalmente, é 
empregado integrado à companhia. Ele pode, entretanto, atuar isoladamente, 
quando necessário; 
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b. 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; 
c. 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 
cargas explosiva, 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.  

 
 
 


