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 RESUMO 
 
 
 

 
 

Pretende‐se neste artigo elaborar uma proposta de doutrina, organização e material para 
o Pelotão EOD para compor a Companhaia de Desminagem e EOD do Grupamento de 
Engenharia para apoiar as Funções de Combate Proteção e Movimento e Manobra 
contra ameaças explosivas. A abordagem do tema se dará da seguinte forma: uma 
descrição sumária da necessidade de organização de frações EOD no escalão brigada 
para atender demandas do combate a ameaças explosivas; em seguida apresentar a 
atual organização da Arma da Engenharia para apoio no escalão brigada e as frações 
responsáveis por realizar o combate a ameaças explosivas; em sequência serão 
apresentadas definições básicas de acordo com manuais de outros exércitos e manuais 
do Exército Brasileiro sobre o tema, será apresentadado como outros exércitos 
organizam suas frações EOD e por fim um questionário com especialistas para avaliar o 
material existente nos batalhões de engenharia e sugerir novos materiais para o 
emprego em ações EOD. 
 

 
 

Palavras chaves: EOD, Artefato Explosivo. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

 
It is intended in this article to elaborate a proposal of doctrine, organization and material 
for the EOD Platoon to compose the Demining and EOD Company of the Engineering 
Group to support the Combat Functions Protection and Movement and Maneuver against 
explosive threats. The theme will be approached as follows: a summary description of the 
need to organize EOD fractions at the brigade level to meet demands for combating 
explosive threats; then present the current organization of Weapon of Engineering to 
support the brigade level and the fractions responsible for combating explosive threats; in 
sequence, basic definitions will be presented according to manuals of other armies and 
manuals of the Brazilian Army on the subject, it will be presented how other armies 
organize their EOD fractions and finally a questionnaire with experts to evaluate the 
existing material in engineering battalions and suggest new ones materials for 
employment in EOD actions. 
 
 
Key words: EOD, Explosive Artifact. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

 Segundo o Manual de Fundamentos Doutrina Militar Terrestre (EB20-MF-

10.102), a Força Terrestre Componente (FTC) é uma organização operativa não 

permanente criada garantir a conexão entre o nível operacional e o tático e possui 

estrutura variável. 

 Dentro da FTC, a Arma de Engenharia é um elemento de Apoio ao Combate e 

apoia os elementos empregados com suas vertentes de combate e construção, além 

de prestar apoio a todas as Funções de Combate. 

 Quando a FTC for composta de uma Divisão de Exército (DE) receberá apoio 

de um Grupamento de Engenharia (Gpt E). No caso da FTC composta por mais de 

uma DE será acionado a Engenharia de Corpo de Exército (ECEx).  

 Conforme o Manual de Campanha A Engenharia de Corpo de Exército e de 

Divisão de Exército (EB70-MC-10.245), o Gpt E é o comando operativo responsável 

por prover a Mobilidade, Contramobilidade e Proteção e prestar Apoio Geral em 

benefício do escalão apoiado. Sua organização é variáel podendo ser composto por 

Unidades de Engenharia de Combate ou Construção e Subunidades ou Módulos 

Especializados. 

 Entre as Subunidades Especializadas que podem integrar o Gpt E está a 

Companhia de Desminagem e EOD (Cia Eng Dsmin EOD). Apesar dessa 

Subunidade estar descrita no referido manual, seu organograma não consta em 

nenhum manual do Exército Brasileiro. 

 O Caderno de Instrução Neutralização de Artefados Explosivo (EB70-CI-

11.452) define Explose Ordenance Disposal (EOD) como a capacidade de detectar, 

identifcar, avaliar, neutralizar, destruir e remover artefatos explosivos ou dispositivos 

explosivos improvisados, de forma a torná-los inofensivo. Assim, pode-se afirmar 

que um Pelotão EOD (Pel EOD) seria a fração integrante da Cia Eng Dsmin EOD 

responsável por realizar combate à ameaças por explosivos.  

 

1.1 PROBLEMA 
 

Segundo a Estratégia Nacional de Defesa (END) encaminhada, em 22 de 

julho de 2020, para apreciação do Congresso Nacional, o Brasil, por sua tradição de 
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defensor do diálogo e da convivência harmoniosa entre os povos, continuará a ser 

convidado a dar sua contribuição para a paz mundial. Em consequência, deve estar 

preparado para atender às possíveis demandas de participação em Operações de 

Paz, sob a égide da Organização das Nações Unidas – ONU ou de organismos 

multilaterais (END, 2020, p.35). 

O United Nations Military Engineer Unit and Counter Explosive 

Threat - Search and Detect Manual (Unidade de Engenheiros Militares das Nações 

Unidas e Contra-Ameaça de Explosivos - Manual de Busca e Detecção) determina 

que as Unidades de Engenharia devem ter capacidades de conduzir atividades de 

Contra-Ameaça Explosiva.  

Entre essas atividades está a limpeza de área e de via. Para isso é 

necessário realizar uma busca especializada por explosivos, neutralização, coleta, 

análise e disseminação de informações sobre riscos de explosivos. 

Também é exigida capacidade Explosive Ordnance Disposal (EOD), definição 

em inglês para desativação de artefato explosivo, seja ele convencional ou 

improvisado. Essa capacidade abrange o descarte de Explosive Remnants of War – 

ERW (Explosivo Remanecente de Guerra) e Improvised Explosive Device – IED 

(Artefato Explosivo Improvisado). 

Essas capacidades são exigidas tendo em vista a evolução dos conflitos 

assimétricos que se caracterizam por ações conduzidas por atores, estados, 

quase estados, ou não estados, com vista a ultrapassar ou negar capacidades do 

oponente, pondo ênfase no agravamento das vulnerabilidades percebidas; utiliza 

meios não habituais, que ponham em causa valores distintos ou antagônicos, 

levando a cabo estratégias não tradicionais, empregando capacidades não 

convencionais ou não ortodoxas, para atingir os seus fins. 

  Dentro desse tipo de conflito em algum momento a superioridade militar de 

um dos contendores fica evidente em batalha. Isso leva o lado mais fraco a explorar 

ao máximo as vunerabilidades do oponente a qualquer custo. 

Uma das formas de se explorar a vulnerabilidade do adversário é o emprego 

do Artefato Explosivo Improvisado, uma vez que a partir da utilização de poucos 

recursos e com baixo custo financeiro é possível causar baixas ao pessoal, destruir 

viaturas, interromper fluxo logistico e ter um efeito psicológico sobre ao combatente 

que passava a desconfiar e temer qualquer ameaça ou objeto que puder ser um 
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Artefato Explosivo Improvisado.  

Desta forma, cabe ao Exército Brasileiro buscar a melhor adequação de sua 

doutrina e organização para realizar o combate a ameaças de explosivos, diante da 

evolução dos conflitos assimétricos. 

Diante do fato apresentado, chega-se ao sequinte questionamento: 

Analisando os fatores Doutrina, Organização e Material, que compõem um 

capacidade operativa, é possível afirmar que a Arma de Engenharia tem 

capacidade para apoiar a Proteção e Mobilidade de suas tropas contra artefatos 

explosivos convencionais e improvisados? O material dos Batalhões de Engenharia 

de Combate é adequado para lidar com artefatos explosivos? A Arma de 

Engenharia possui em seu organograma equipes especializadas no combate a 

ameaças explosivas? 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 
 

Conforme publicado no Allied Joint Doctrine (Doutrina Conjunta Aliada) 3-

15.1, em 2003, na Guerra do Iraque, as Forças Armadas dos Estados Unidos da 

América (EUA) enfrentaram o Improvised Explosive Device (Artefato Explosivo 

Improvisado). Essa arma é empregada para causar baixas ao pessoal e meios, além 

de ter um efeito psicológico sobre a tropa. 

Como solução a essa ameaça o Exército dos EUA criou a Clearence 

Company (Compania de Limpeza de Vias), uma Subunidade (SU) de Engenharia 

especializada na operação de detecção e neutralização de artefatos explosivos 

improvisados em vias e áreas. 

O Exército Espanhol enfrentou o mesmo desafio no Afeganistão e no Líbano e 

a partir das experiências adquiridas em campo e na participação de forúns da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e da FINABEL (Interoperability 

Center for European Armies), resolveu implantar dois Grupos de Limpeza de Vias e 

um Grupo de Equipamentos Blindados na Companhia de Apoio de seus Batalhões 

de Engenharia (RANGEL JÚNIOR, p. 58, 2013).  

As recentes atuações de Tropas convencionais de potências militares contra 

agentes não-estatais (Israel no Líbano em 2006, OTAN no Afeganistão em 2001, 

Coalizão liderada pelos EUA no Iraque e Líbia (2003 e 2005) e OTAN e Rússia na 

Síria (2016-dias atuais)) registraram aumento expressivo no uso de Artefatos 
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Explosivos Improvisados (AEI) pelas insurgências contra as forças militares 

convencionais empregadas. Os explosivos improvisados foram os responsáveis por 

mais de 60% das baixas das Coalizões que combateram no Iraque (2003-2007) e 

no Afeganistão (2001-2016) (MARCOS GIBSON, 2017). Demonstrando que os 

Artefatos Explosivos Improvisados são as armas mais eficazes utilizadas pelas 

forças irregulares. 

No período de julho de 2007 até setembro de 2016, o Exército foi empregado 

na segurança de oito Grandes Eventos. O Comando de Operações Terrestres 

(COTER) publicou, em 2018, o relatório: A Participação do Exército na Segurança 

dos Grandes Eventos – O Legado. Essa publicação define Grandes Eventos como 

aquele marcado por três aspectos: a repercussão internacional; o fato de enquadrar 

atividades cuja dimensão e complexidade exijam um planejamento amplo e 

detalhado; e o envolvimento, em sua organização, de diversas esferas de atividade, 

tanto governamentais como não governamentais (BRASIL 2018a).  

O Rio de Janeiro foi o estado envolvido em todos os Grandes Eventos do 

período citado. Esse Estado também enfrenta um complexo combate ao crime 

organizado que emprega artefatos explosivos em confrontos contra os OSP. O 

Panorama das Apreensões de Armas de Fogo e Artefatos Explosivos no Estado do 

Rio de Janeiro em 2019 faz a seguinte conclusão sobre os artefatos explosivos 

apreendidos: 

 

Em relação à apreensão dos artefatos explosivos, foi registrado no 
ano de 2019 o maior número de apreensões deste tipo de material, 
com 1.651. Entre eles, podemos destacar as apreensões de granadas 
(912) e de bombas de fabricação caseira (550). O crescimento do 
número de apreensões desses tipos de artefatos também pode 
indicar mudanças no modus operandi dos criminosos. Cabe destacar 
que artefatos, como bombas de fabricação caseira, são produzidos 
em locais clandestinos, utilizando-se de materiais muito sensíveis (por 
muitas vezes, pólvora retirada de fogos de artifício) e sem qualquer 
mecanismo de segurança. Cria-se, assim, um artefato extremamente 
sensível e instável, podendo ser acionado por um simples choque 
físico como uma queda ao chão, colocando em risco a população que 
habita ou trabalha no entorno desses locais. (Rio de Janeiro, 2019, p 24) 

 

 Desta forma, é correto afirma que a Arma de Engenharia deve estar pronta 

para proporcionar a mobilidade e proteção de tropas do Exército Brasileiro 

empregadas dentro do território nacional. 
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1.1.2 Formulação do Problema  

 

          Diante dessa conjuntura, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: dentro 

da Cia Eng Dsmin EOD, qual deverá ser a doutrina e organização para o emprego 

do Pelotão EOD no combate a ameaças com explosivos. 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

  Buscando responder ao problema formulado, este trabalho pretende analisar 

a doutrina e organização da frações EOD da Cia Eng Dsmin EOD empregada na 

missão de neutralização de artefato explosivo convencionais ou improvisados. 

Para a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os objetivos 

específicos abaixo relacionados: 

a. Analisar a doutrina de emprego e organização das tropas de Engenhaia do 

Exército Brasileiro; 

b. Analisar o material empregado pelas Unidades de Engenharia para 

combate à ameaças explosivas; e 

c. Analisar se as tropas atuais possuem capacidade para realizar ações EOD 

em seus diversos níveis. 

 

1.3  Questões de Estudo 

 

 Considerando que as tropas de Engenharia do Exército Brasileiro devem 

estar preparadas para realizar missões de desativação de artefato explosivo de 

diversas complexidades, foram elaboradas as seguintes questões de estudo 

visando identificar a melhor maneira de capacitar estas tropas para o emprego 

nestas operações: 

a. quais são os aspectos doutrinários relacionados ao emprego e organização 

de pessoal que regulam o emprego das tropas responsáveis por realizar a 

missão de desativação de artefato explosivo; 

b. as tropas de Engenharia estão doutrinariamente preparadas e organizadas 

para a execução de missões de contra ameaças explosivas; 
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c. quais elementos doutrinários devem ser devem ser propostos para o 

emprego das tropas de Engenharia do Exército Brasileiro. 

 

1.4 METODOLOGIA 
 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

 

O estudo será desenvolvido através de pesquisa documental, com a 

finalidade de identificar em manuais de outros eércitos a doutrina e a organização 

das frações EOD. Também será identificado em trabalhos científicos, artigos, e 

experiência de militares de Engenharia no combate a artefatos explosivos.  

 

1.4.2 Amostra 

 

Através da revisão bibliografica será avaliado se a doutrina e organização 

vigente da Companhia de Engenharia de Combate tem capacidade de todos os 

níveis EOD. 

Além disso, será realizada entrevistas com militares que possuem curso 

de EOD, curso de desativação de artefatos explosivos e com instrutores do Estágio 

de Desminagem e Explosivos, do Centro de Instrução de Engenharia, com a 

finalidade de avaliar o material existente nas Unidades de Engenharia e sugestões 

de meios para realizar ações EOD. 

  

1.4.3 Delineamento da pesquisa  

 

A pesquisa será exploratória com a finalidade de propor uma doutrina e 

organização, material e educação para a Capacidade Operativa EOD da Arma de 

Engenharia. 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura  
 

 Para a compreenção da doutrina de emprego e organização da Arma de 

Engenharia será realizada uma revisão da literatura usando os manuais do Exército 

Brasileiro: Engenharia nas Operações (EB70-MC-10.237), Batalhão de Engenharia 
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de Combate (C5-7) e Apoio de Engenharia Escalão Brigada (C5-10). 

 Para definir os diversos tipos de artefatos explosivos e as ações EOD será 

feita uma revisão da literatura usando o manual Caderno de Instrução Neutralização 

de Artefados Explosivo (EB70-CI-11.452). 

 Também serão empregados manuais de outros exércitos que abordam os 

temas citados, com a finalidade de realizar uma análise da organização. 

 
 1.4.5 Procedimentos Metodológicos  

 

 Para a revisão bibliográfica foram utilizados os seguintes parâmetros: 

a. para base de dados eletrônicas foram utilizados os seguintes termos: “EOD”, 

“companhia de limpeza de vias” e “artefato explosivo”. 

b. Critério de inclusão: bibliografias sobre a Arma de Engenharia de outros 

exércitos que apresentam a doutrina e a organização de suas frações EOD. 

c. Critério de exclusão: bibliografias que não abordam o empregos de frações 

EOD na neutralização de artefatos explosivos. Estudos sobre trabalhos de 

contramobilidade, uma vez que um grupo EOD não realiza essa atividade. 

 

1.4.6 Análise dos Dados  

  

 Os dados obtidos de outros exércitos sobre as capacidades EOD e 

organização das frações serão comparados com as capacidades e organização da 

Companhia de Engenharia de Combate do Exército Brasileiro. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA  

 

 Este trabalho torna-se relevante porque tem como objetivo analisar a 

doutrina e organização de frações empregadas na desativação de artefatos 

explosivos e avaliar a eficiência do atual material previsto para a realização de 

ações EOD. Com isso, permitindo ao pesquisador elaborar uma proposta de 

organização, doutrina e material de um Pelotão EOD, desenvolvendo capacidades 

doutrinárias imprescindíveis para que as troaps de Engenharia do Exército 

Brasileiro possam cumprir missões de natureza EOD de todos os níveis com 

segurança, eficiência e eficácia. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  
 

2.1 A Arma de Engenharia do Exército Brasileiro 

 
A Engenharia é a arma de apoio ao combate que tem como missão principal 

apoiar as operações conduzidas pela Força Terrestre, por intermédio das atividades 

de Apoio Mobilidade, Contramobilidade e Proteção e Apoio Geral de Engenharia 

(BRASIL, 2018, p.2-1).  

Apoio à mobilidade é o conjunto de tarefas desenvolvidas para proporcionar as 

condições necessárias ao movimento contínuo e ininterrupto de uma força amiga 

(BRASIL, 2018, p.2-5). Como exemplo de trabalho de mobilidade pode-se citar a 

neutralização de explosivos que estejam imterrompendo o movimento e a manobra 

da arma-base. 

Apoio à proteção é o conjunto de tarefas que têm por objetivo reduzir ou anular 

os efeitos das ações do inimigo e das intempéries sobre a tropa e o material, 

proporcionando abrigo, segurança e bem-estar (BRASIL, 2018, p.2-5). Destaca-se 

como trabalho de proteção a destruição de munição abandonada ou engenho 

falhado, proporcionando segurança e bem-estar para as forças amigas e população 

civil que se encontram em uma determinada área. 

Apoio Geral de Engenharia é o conjunto de tarefas que mantém, modificam ou 

complementam o ambiente físico do teatro de operações e proporcionam a 

infraestrutura necessária para as operações militares, principalmente quanto à 

manutenção do fluxo logístico, ao apoio de fogo e ao sistema de comando e controle 

(BRASIL, 2018, p.2-6). Um exemplo é a remoção de artefato explosivo do Eixo 

Principal de Suprimento, contribuindo para a manutenção do fluxo logístico. 

Segundo o Manual de Campanha O Apoio de Engenharia no Escalão Brigada 

(C 5-10) a Companhia de Engenharia de Combate orgânica da Brigada possuem o 

seguinte ORGANOGRAMA 01 e 02: 
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ORGANOGRAMA 01 - SU de Engenharia orgânica da Brigada Motorizada. 
Fonte: BRASIL, 2000, p 3-1 
 

 

ORGANOGRAMA 02 - SU de Engenharia orgânica da Brigada Mecanizada  
Fonte: BRASIL, 2000, p 3-1 

 

No mesmo manual na página 2-2, determina que as possibilidades da SU de 

Engenharia orgânica das Grande Unidade Leve e Média é: “realizar abertura e 

fechamento de passagens em obstáculos, inclusive campos de minas”; e “desativar 

armadilhas e cargas explosivas preparadas pelo inimigo” (BRASIL, 2000, p.2-2). O 

manual também  

O Manual de Campanha Batalhão de Engenharia (C 5-7), prevê nas páginas 7-

2 e 7-3, que a Companhia de Engenharia de Combate, tem a possibilidade de: 

“Realizar abertura e fechamento de passagens em obstáculos, inclusive campos de 

minas”, “Desativar armadilhas e cargas explosivas preparadas pelo inimigo” e 

“Prestar assistência técnica às tropas apoiadas, referente a obstáculos; destruições 

e demolições; minas e armadilhas”. (BRASIL, 2001, p 7-2 e 7-3). 

 Para realizar essas missões as Companhias de Combate de Engenharia 

recebem apoio do Pelotão de Engenharia e Apoio, orgânicos da Companhia de 

Comando e Apoio. O Manual de Campanha Batalhão de Engenharia (C 5-7), prevê 
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na página 5-7, que Pel E Ap tem como missão: “complementar com meios, pessoal e 

material especializados, as companhias orgânicas do Btl, bem como suplementar a 

engenharia orgânica das brigadas enquadradas pela DE”. 

 O Grupo de Engenharia (GE) constitui o elemento básico de trabalho e 3 

(três) GE formam um Pelotão de Engenharia (Pel E). O Pel E é a fração básica de 

emprego. Admite-se, também, o emprego de módulos especializados formados por 

grupos, turmas ou equipes (BRASIL, 20018, p 2-13). 

 Os manuais Engenharia nas Operações (EB70-MC-10.237), Batalhão de 

Engenharia de Combate (C5-7), Apoio de Engenharia Escalão Brigada (C5-10) e 

Minas e Armadilhas (C5-37) não descrevem como capacidade das unidades e 

subunidades de Engenharia orgânicas das brigadas o EOD. 

 Isso dificulta a estruturação de uma fração EOD, uma vez que as 

subunidades especializadas dos Grupamentos de Engenharia não tem a função de 

complementar o escalão brigada com pessoal e material inexistente para essas 

tropas de engenharia. A função da subunidade é reunir pessoal e material de 

unidades escalão brigada não empregadas no Teatro de Operaçoes para realizar 

trabalhos de engenharia na Zona de Ação das Divisões de Exército e fornecer apoio 

aos elementos empregados em primeiro escalão. 

O Caderno de Instrução Neutralização de Artefados Explosivo (EB70-CI-11.452) 

publicado em 2021 traz pela primeira vez em um manual o termo EOD, descrevendo 

princípios, classificações, organização para Equipe EOD e TTP. 

O caderno descreve a composição e especialização mínima da Equipe EOD, 

Conforme a tabela abaixo: 

Posto/Grad Função Quantidade Especialização 

Oficial 

Chefe da Equipe 

EOD/1º 

Operador EOD 

1 

habilitação mínima de EOD Nível 

3. Deve possuir capacidade de 

operar o robô para 

reconhecimento/ações no artefato 

Oficial ou 

praça 

2º Operador 

EOD 
1 

habilitação mínima EOD Nível 3. 

Deve possuir 

capacidade de operar o robô para 

reconhecimento/ações no artefato 
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(continuação) 

Cb ou Sd Auxiliar 1 

capacidade de auxiliar o preparo dos 

equipamentos e colocação dos trajes. 

Deve ser capaz de operar os SARP 

para reconhecimento e vigilância. 

Cb ou Sd Motorista 1 

habilitação de motorista, conforme a 

viatura a ser empregada pela equipe. 

Será responsável pela guarda da 

viatura no ponto de controle de 

incidente (PCI) 
QUADRO 01 – Equipe EOD 

Fonte: BRASIL (2021, p. 2-8 e 2-9) 

 

2.2 Artefato Explosivo 

  

 São definidos como munições contendo cargas explosivas, materiais 

nucleares por fissão ou fusão, ou agentes químicos e biológicos. Podem ser também 

bombas e ogivas de guerra; mísseis balísticos ou guiados; morteiros de artilharia, 

foguetes e pequenas munições de armas; minas explosivas; torpedos e cargas de 

profundidade; cargas de demolição; artefatos pirotécnicos; munições cluster e 

dispersadores; cartuchos e aparelhos de propulsão; dispositivos eletroexplosivos 

clandestinos e improvisados; assim como todos os itens similares ou componentes 

explosivos in natura relacionados. Também são incluídos os explosivos caseiros, 

improvisados e dispositivos iniciadores (BRASIL, 2021, p 2-1). 

 Analisando a definição acima, pode-se concluir que os artefatos explosivos 

podem ser convencionais ou improvisados. Os artefatos explosivos improvisados 

são objetos projetados para matar, ferir ou causar pânico. Podem ser construídos 

unicamente com componentes retirados de objetos que isoladamente não 

representam ameaça ou misturados com componentes convencionais para 

acionamento de explosivos (BRASIL, 2021, p 2-9). 

 A tabela abaixo, retirada do Caderno de Instrução Neutralização de Artefatos 

Explosivo (EB70-CI-11.452),  descreve os tipos de artefatos explosivos, suas 

caraterísticas e ameaças. 
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Nome Característica Ameaça 

Munições 

abandonadas 

(Munição 

Explosiva 

Abandonada) 

- Munições e engenhos bélicos 

pertencentes ao oponente ou inimigo que 

foram abandona das no terreno podendo 

ou não guardadas em paióis. 

- Geralmente encontrados incompletos, 

espoleta ou iniciador separado da carga 

principal. 

- Não foram lançados ou disparados. 

- Equivale à Abandoned Explosive 

Ordnance (AXO). 

- Representa uma fonte de dados para 

análise do inimigo. 

- Podem compro 

meter a mobilidade 

e a proteção da 

tropa 

- Constituem uma 

ameaça para a 

população local. 

Engenhos 

Falhados 

(Munição Não 

Explodida) 

- Munições e engenhos bélicos lançados 

ou 

disparados que por alguma falha em sua 

cadeia de acionamento não detonaram. 

- Equivale ao termo em inglês 

Unexploded ordnance (UXO). 

- Trata-se de munições completas. 

- São instáveis. 

- Podem ser da própria força ou de outras 

forças (aliadas ou inimigas). 

- Comprometem a 

mobilidade e a 

proteção da tropa. 

- Constituem uma 

ameaça grave para 

a população local. 

Minas - artefato explosivo concebido para ser 

colocado sob, sobre ou próximo ao chão 

ou a outra superfície e explodir em 

consequência da presença, proximidade 

ou contato de uma pessoa ou veículo. 

- Ameaça grave 

para a tropa e a po 

pulação local. 

- Comprometem a 

mobilidade da tropa 
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(continuação) 

Artefatos 
explosivos 
improvisados 

- Dispositivos explosivos de constituição di 
versa e construídos “artesanalmente”. 
- Equivale aos Improvised Explosive 
Device 

(IED). 
- São de complexa neutralização devido a 
sua constituição diversa 

- Ameaça grave 
para a tropa e a 
população local. 
- Comprometem a 
mobilidade e a 
proteção da tropa 

Munições fora 
do prazo de 
validade 

- Munições que não foram utilizadas dentro 
do prazo estabelecido pelo fabricante e 
nem foram revalidadas por exames. 
- Estão sob controle da Força e já existem 
procedimentos para seu descarte. 

- Não se 
constituem uma 
ameaça, mas um 
problema logístico. 

 
QUADRO 02 – Principais tipos de artefato explosivo 
Fonte: BRASIL (2021, p. 2-1 e 2-2) 

 

2.3 Explosive Ordenance Disposal (EOD) 

 

 A Neutralização de Artefatos Explosivos - Explosive Ordnance Disposal 

(EOD) é a capacidade de detectar, identifcar, avaliar, neutralizar, destruir e remover 

artefatos explosivos ou dispositivos explosivos improvisados, de forma a torná-los 

inofensivo (BRASIL, 2021, p 1-1). 

 O Manual Peacekeeping Missions Military EOD Unit (Manual da Unidade 

Militar EOD das Missões de Manutenção da Paz) define o termo EOD como um 

coletivo que inclui os procedimentos de detecção, localização, acesso, identificação, 

avaliação, mitigação de perigo, tornar seguro, registro e recuperação e disposição 

final utilizados na eliminação de itens de Material Bélico Explosivo ou qualquer 

material perigoso associado a um incidente EOD. 

 Com o crescente emprego de artefatos explosivos convencionais e 

improvisados pode-se concluir que as frações EOD devem permanecer sempre em 

prontidão e capacitadas para atuar dentro de uma Zona de Combate ou em 

Operações de Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA) junto a Órgãos de 

Segurança Pública (OSP). Sobre sua estrutura, cada país adota sua própria forma 

de organizacional de acordo com sua doutrina e organização de suas Forças 

Armadas. 

 As Organizações das Nações Unidas (ONU), através das documentações 

International Mine Action Standards (IMAS), da tradução para o português, “Padrões 

Internacionais para Ações Contra Minas” e Explosive Ordnance Disposal (EOD) 
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Competency Standards, da tradução “Padrões de Competência para a Desativação 

de Material Explosivo”, estabelecem quatro níveis de habilitação técnica, para 

especialização EOD (FILHO, 2017), conforme quadro a seguir: 

NÍVEL 
EOD 

COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS 

1 

Localizar, tornar visível e destruir no local, quando possível, os 
componentes de minas e artefatos explosivos remanescentes de combate 
nos quais o militar foi treinado. Dessa forma os habilitados no nível 1 (um) 
somente podem destruir itens específicos de artefatos explosivos. 

2 

Em complemento às competências do nível 1 (um), tem autorização para 
determinar o grau de segurança para transporte e destruição de artefatos 
explosivos, utilizando meios de destruição simultâneas, como o cordel 
detonante. Os habilitados no nível 2 (dois) somente podem destruir itens 
específicos de artefatos explosivos. 

3 
Adicionalmente às competências do nível 2 (dois), permite ao habilitado 
realizar procedimentos de segurança e eliminação de uma ampla 
quantidade de artefatos explosivos para o qual o militar foi treinado. 

  3+ 

Permite, além das possibilidades do nível 3 (três) executar missões de 
EOD em ambientes e áreas específicas para o seu treinamento, dentre as 
quais destacam-se: 
- limpezas com Viaturas de Combate Blindadas; 
- riscos relacionados a artefatos explosivos e urânio empobrecido; 
- artefatos explosivos abandonados caracterizados como mísseis de 
lançamento, com a carga principal instalada com o mecanismo acionador 
(espoleta); 
- munições de fragmentação Intactas; 
- destruição de DEI; 
- ações de EOD subaquáticas; 
- ações de EOD que exijam especialização DQBRN. 

QUADRO 03 – Níveis EOD e as respectivas competências 
Fonte: FILHO (2017, p. 106 e 107) 

 

2.4 Missão do Pelotão EOD 

 

 Conforme FILHO 2017, as frações EOD tem como principais atividades a 

detecção, destruição e exploração de artefatos explosivos. Baseado nessas tarefas 

o operador EOD tem como missão: 

 

a) Auxiliar e prestar assistência técnica aos comandantes quanto ao 
planejamento e emprego da Força de Proteção, na ação de busca de 
explosivos, nos procedimentos de segurança com esse tipo de 
material, na implementação de ações de emergência no emprego das 
forças de proteção e da fração EOD, na limpeza de vias, na limpeza 
deliberada de áreas e campos minados e destruição de engenhos 
falhados; 
b) Ser responsável pelos procedimentos para identificar, manter 
seguros e desativar os artefatos explosivos, das forças adversárias e 
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das amigas que sejam inutilizáveis, inclusive os químicos, biológicos, 
radiológicos e nucleares (QBRN) que ameacem a manobra; 
c) Ser responsável pela instrução de pessoal militar voltado para a 
identificação de explosivos, perigos e medidas de proteção, busca 
militar e controle das ameaças envolvendo artefatos explosivos e DEI, 
perigos e técnicas de ações imediatas, percepção de perigo de 
explosão e de procedimentos de evacuação; 
d) Apoiar atividades de resgate de mortos e descontaminação por 
ações dos DEI; 
e) Conduzir ou apoiar investigações envolvendo acidentes com 
explosivos; 
f) Recuperar e analisar artefatos explosivos inimigos e não 
conhecidos para fornecer constantes informações ao Sistema de 
Inteligência Técnica; 
g) Apoiar a exploração de pontos suspeitos de ações QBRN e outras 
formas de artefatos explosivos, por meio de acesso, buscas militares, 
da identificação, manutenção segura do dispositivo, do transporte e 
assistência para destruição (FILHO, 2017, p. 102 e 103). 

 

2.5 Organização das tropas EOD 

 

 Os elementos EOD, geralmente se apresentam como escassos, tendo em 

vista o elevado grau de treinamento e tempo necessário para alcançar os níveis 

requeridos no trato com os DEI (FILHO, 2017, p. 101).  

 Com isso pode-se afirmar que a necessidade de trabalhos EOD serão sempre 

superiores a disponibilidade de pessoal, Desta forma, o comandante da área de 

operações juntamente com comandante da tropa de Engenharia devem priorizar os 

trabalhos, evidenciando o princípio geral de emprego prioridade e urgência da Arma 

de Engenharia. 

 De acordo com a doutrina da Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN), sugere-se para uma fração EOD o organograma abaixo:  
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ORGANOGRAMA 03 - Organização básica de uma fração EOD, de acordo com a doutrina 
da OTAN  
Fonte: Adaptação de FILHO, 2017, p. 102 

 

 Dentro da organização da doutrina do Exército Brasileiro a Arma de 

Engenharia possui pessoal mais qualificado e com maior afinidade para exercer a 

atividade EOD. Esses operadores devem possuir especializações voltadas para a 

localização, identificação, manutenção segura de dispositivos e desativação final do 

artefato explosivo convencional e improvisado. 

 Por meio da análise da Inteligência, serão levantadas as ameaças de 

explosivo dentro de uma Zona de Ação e com esse estudo se poderá determinar o 

tipo da fração EOD a ser empregada, sua quantidade, o material a ser empregado, 

os elementos que deveram ser apoiados por frações EOD e as medidas a serem 

tomadas pelos elementos que não poderam receber o apoio. 

 

2.6 Organização das tropas EOD  nos EUA 

 

 Nos EUA, as frações EOD são organizadas respeitando as especificidades 

das missões de cada Força Armada. Tendo em vista o objetivo geral da presente 

pesquisa, será dada ênfase à doutrina do Exército. 
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2.6.1 Grupo EOD 

 

 De acordo com EUA (2013, p. 1-2, tradução nossa), as tropas EOD nos 

Estados Unidos possuem como mais alto escalão organizacional, capaz de exercer 

o comando e controle, os chamados EOD Groups (Grupos EOD). Esse escalão é 

semelhante ao Grupamento de Engenharia do Exército Brasileiro. 

 Em uma situação de não guerra, o EOD Groups fica subordinado a um 

comando equivalente a um grande comando operativo e é capaz de possuir de 2 

(dois) a 6 (seis) Batalhões EOD. Em uma situação de guerra, fica subordinado a um 

Comando de uma Força Terrestre Componente (FTC) e será empregado como uma 

Força Tarefa Conjunta EOD. O EOD Group segue a organização abaixo: 

 

ORGANOGRAMA 04 – Estrutura Organizacional do Grupo EOD dos EUA 
Fonte: Adaptado de EUA (2013, p. 1-3, tradução nossa) 

 

2.6.2 Batalhões EOD 

 

 O batalhão, de acordo com EUA (2013, p. 1-4, tradução nossa), tem 

capacidade de exercer o comando e controle sobre missões de EOD realizando o 

planejamento, integração e coordenação de missões de 3 (três) a 7 (sete) 

companhias EOD, conforme demonstrado no ORGANOGRAMA 05. 

                                                                                 



24 
 

 
ORGANOGRAMA 05 –  Estrutura Organizacional do Batalhão EOD dos  EUA 
Fonte: Adaptado de EUA (2013, p. 1-4, tradução nossa) 

 

2.6.3 Companhia EOD 

  

 A subunidade EOD, conforme EUA (2013, p. 1-5, tradução nossa) executa 

missões de inteligência tática envolvendo artefatos explosivos, inteligência técnica 

de armamentos, apoio administrativo, pronta resposta e treinamento através de 1 

(um) a 5 (cinco) pelotões EOD, conforme ORGANOGRAMA 06, abaixo: 

 
ORGANOGRAMA 06 – Estrutura Organizacional da Companhia EOD dos EUA 
Fonte: Adaptado de EUA (2013, p. 1-5, tradução nossa) 
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2.6.4 Pelotões EOD 

  

 Os pelotões EOD, representados pelo ORGANOGRAMA 07, abaixo, possuem 

a capacidade de neutralizar explosivos, artefatos QBRN, artefatos explosivos 

improvisados e engenhos falhados. Realizam supervisão e orientação técnica por 

meio de 3 (três) ou 4 (quatro) equipes, chamadas de times EOD (EOD Teams), são 

compostos normalmente por três especialistas (EUA, 2013, p. 1-6, tradução nossa). 

 

 
ORGANOGRAMA 07 – Estrutura Organizacional do Pel EOD dos EUA 
Fonte: Adaptado EUA (2013, p. 1-6, tradução nossa) 

 

2.6.5 Route Clerance Company (Companhia de Limpeza de vias) 

 

 As equipes EOD são encarregadas de uma operação de limpeza de vias 

fornecendo conhecimentos técnicos nas ações de neutralização de AE encontrados. 

Operadores EOD podem fazer parte de uma equipe responsável por limpeza de via 

ou podem ser acionados após a solicitação por meio do relatório “9 linhas” (BRASIL, 

2021, p. 3-1). 

 A Companhia de Limpeza de Vias do Exército Americano é composta por 3 

(três) Route Clearence Platoon (Pelotões de Limpeza de Vias), 1 (um) Area 

Clearence Platoon (Pelotão de Limpeza de Área), um grupo de manutenção e a 

seção de comando, os quais trabalham em proveito de uma brigada na área de 

operações (EUA, 2011, p. B-7, tradução nossa). 

 De acordo com FILHO (2017, p. 170), o pelotão de limpeza de vias ou área 
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abrange cerca de 30 (trinta) militares e sua estrutura organizacional varia de acordo 

com os aspectos; inimigo e o seu modo de emprego dos artefatos explosivos, 

missão, tipo e características da via ou área, como a qualidade de trafegabilidade, 

indicadores visuais de artefatos explosivos improvisados presentes no local e 

ataques anteriores sofridos pela tropa. 

 Os componentes básicos de Engenharia do pacote de limpeza de vias ou 

área estadunidense, conforme FILHO (2017, p 171), representado no 

ORGANOGRAMA 08, abaixo, são compostos por grupo EOD, grupo de 

reconhecimento e detecção especializados em EOD, manipulação de artefato 

explosivo e podem ser reforçados por engenheiros com cães detectores de 

explosivos. 

 

ORGANOGRAMA 08 – Elmentos de Engenharia do Pel Limpeza de Vias (Área) dos EUA. 
Fonte: Adaptado FILHO (2017, p.171) 

 

2.7 Organização das tropas EOD  na Alemanha 

 

 As Forças Armadas da Alemanha, chamadas de Bundeswehr, são compostas 

pelo Exército, Marinha e Força Aérea. Dentro do Exército Alemão existem 2 (duas) 

divisões blindadas, subdivididas cada uma em 2 (duas) brigadas blindadas. O apoio 

de Engenharia prestado a essas brigadas são realizados por um Batalhão de 

Engenharia de Combate Blindado.  

 Na organização dos Batalhões de Engenharia Blindada da BLANKENBURG 

(2015) é prevista a existência de um Pelotão Pesado EOD (Pel P EOD) para a 2ª e 

3ª Cia E Cmb Bld e de um Pelotão Leve EOD (Pel L EOD) para a Cia Cnst, 

conforme ORGANOGRAMA 09. 
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ORGANOGRAMA 09 – Estrutura do BE Cmb Bld do Exército Alemão 
Fonte: BLANKENBURG (2015) 

 

 Analisando o organograma podemos visualizar que as 2ª e 3ª Cia E Cmb Bld 

possuem um Pelotão EOD Leve e um Pelotão EOD Pesado. A 4ª Cia E Cnst possui 

um Pelotão EOD Leve.   

 

2.7.1 O Pelotão Leve (Pel EOD Leve)  

  

 Conforme FILHO 2017 (p. 231 e 232), o Pelotão Leve EOD do Exército 

Alemão não engloba viaturas para a limpeza de vias e é subdividido em: 

a) Seção de Comando composta por Cmt Pel (oficial), Adj Comando (Sargento) 

e 1(um) motorista (Cb/ Sd); 

b) 1 (um) grupo voltado para a neutralização de artefatos explosivos 

convencionais (Grupo EOD), composto por 3 (três) equipes EOD. Cada uma 

integrada por 2 (dois) sargentos especialistas em neutralização de artefatos 

explosivos convencionais, engenhos falhados e artefatos remanescentes de guerra  

e 1 (um) Cb/ Sd motorista; e  

c) 1 (um) grupo responsável pela neutralização artefato explosivo improvisado 



28 
 

(Grupo DAEI) composto por 3 (três) equipes. Cada equipe possui dois especialistas 

em neutralização de DEI, além de 1 (um) Cb/Sd motorista. 

 Para o cumprimento de sua missão, o Pel EOD recebe em reforço 1(uma) 

equipe de contramedidas eletrônicas, 1 (um) grupo de engenharia blindado, 

operadores de equipamentos de engenharia com relativa proteção blindada para 

melhorias nas vias e elementos de reconhecimento. O ORGANOGRAMA 10, abaixo, 

demonstra a organização do Pel. 

  

 
ORGANOGRAMA 10 – Estrutura do Pel EOD Leve do BE Cmb Bld no Exército Alemão  
Fonte: Adaptado de FILHO 2017, p.232. 

 

2.7.1 Pelotão Pesado EOD 

 

 Conforme FILHO 2017 (p. 231 e 232), o Pelotão Pesado EOD do Exército 

Alemão  

tem em sua estruturacomposta por 3 (três) grupos e 2 (duas) seções, subdivididos 

em: 

a) Seção de comando com Cmt, o S Cmt do pelotão e o motorista e atirador; 

b) Grupo pesado concentra todas as viaturas blindadas de engenharia 

especializadas para as tarefas de detecção e manipulação de artefatos explosivos, 

podendo vir a incorporar a VBE de Desminagem Keiler para a limpeza de campos 

minados ou áreas e vias com grande intensidade de artefato explosivo improvisado;  
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c) Seção de Comando e Controle (C²) do Grupo Pesado realiza a operação e 

monitoramento das VBE Eng de Detecção Wiesel e de Manipulação Mine Wolf. Para 

isso, na viatura VPTP Fuchs versão 1ª8A3A1, são transportados, além do motorista, 

atirador e Cmt do Grupo Pesado, 1 (um) operador do veículo Mine Wolf, 1 (um) 

operador e 1 (um) analista de radar penetrante do veículo Wiesel;  

d) Grupo de Engenharia Blindado que integra o pelotão a fim de prover 

segurança e reconhecimento de engenharia, inclusive o reconhecimento EOD;  

e) Grupo Médio EOD, ou neutralização, compreende a VBTP Fuchs 1ª8A8 e 

especialistas EOD/DAEI para a neutralização. O grupo médio EOD é composto por 

cinco elementos especialistas em DAEI, sendo um deles o Cmt de grupo. 

 O ORGANOGRAMA 11, abaixo, demonstra a organização do Pelotão de 

Limpeza de Vias das tropas blindadas do Exército Alemão. 

 
ORGANOGRAMA 11 – Estrutura do Pel Pesado EOD do Exército Alemão 
Fonte: Adaptado de FILHO, 2017, p. 244 

 

2.8 Material EOD 

 
 A fim de ampliar o conhecimento teórico, identificar experiências relevantes 

sobre o material empregado por outros exércitos em ações EOD e avaliar o material 

existente nos Batalhões de Engenharia de Combate, foram realizadas entrevistas 

exploratórias, conforme apêndice A, com os seguintes especialistas: 
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Posto Nome Justificativa 

TC 
Otacílio Giovani 
Lagranha 
Gomes 

Desempenhou a função de monitor internacional de 
desminagem na Nicarágua e possui o curso de 
Desativação de Artefatos Explosivos Improvisados, do 
Exército da Colômbia 

Maj 
Helder Rafael 
Repossi dos 
Santos 

Participou da Missão de Instrutor e Acessor em 
Desminagem Humanitária na Colômbia e possui 
Estágio de Emprego de Minas/Desminagem, da EsIE 
(Escola de Instrução Especializada), Estágio de Ações 
Contra Minas, do CCOPAB (Centro Conjunto de 
Operações de Paz do Brasil) e Curso Internacional de 
Explosivos, Exército da Colômbia. 

Maj 
Daniel Augusto 
Del Gallo 

Participou da Missão de Instrutor e Acessor em 
Desminagem Humanitária na Colômbia e possui o 
Estágio de Emprego de Minas/Desminagem, da EsIE 
(Escola de Instrução Especializada), Estágio de Ações 
Contra Minas, do CCOPAB (Centro Conjunto de 
Operações de Paz do Brasil), Curso Internacional de 
Explosivos, do Exército da Colômbia e o Curso de 
Desminagem Humanitária e Destruição Especializada 
de Munições, do Exército do Uruguai. 

Cap 
Antonio Paulino 
Matias de Lima 

Participou da Missão de Instrutor e Assessor em 
Desminagem Humanitária na Colômbia e possui Curso 
de EOD nível 3, do Exército Espanhol, Estágio de 
Ações Contra Minas do CCOPAB (Centro Conjunto de 
Operações de Paz do Brasil) e Estágio de Emprego de 
Minas/Desminagem (Escola de Instrução 
Especializada) 

Cap 

Davyson 
Anderson 
Cavalcanti 
Sobral 

Instrutor do Estágio de Desminagem e Explosivos do CI 
Eng (Centro de Instrução de Engenharia) e possui o 
Estágio de Desminagem e Explosivos, do CI Eng 
(Centro de Instrução de Engenharia), e o Estágio de 
Ações Contra Minas, do CCOPAB (Centro Conjunto de 
Operações de Paz do Brasil). 

1° Ten 
Roney Jesus 
Pires Cruz 

Instrutor do Estágio de Desminagem e Explosivos do CI 
Eng (Centro de Instrução de Engenharia) e possui o 
curso de Desativação de Artefatos Explosivos Categoria 
B, da Marinha do Brasil. 

QUADRO 04 – oficiais especialistas EOD  
Fonte: O Autor 

 

 Após analisar o Quadro de Distribuição de Material (QDM) dos Batalhões de 

Engenharia de Combate, os entrevistados 30oncluíram que o material previsto não é 

suficiente para realizar todas as ações EOD e capaz de atender apenas atividades 

da habilitação EOD 1. 
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 Com objetivo de complementar o QDM foi solicitado que os especialistas 

apontassem os materiais mais indicados para ações EOD. Foram considerados 

aqueles que tiveram 50% ou mais indicações, conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 01 – Resultado Pesquisa com especialistas 
Fonte: O Autor 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 O combate a artefatos explosivos convencionais e improvisados tem sido uma 

preocupação crescente nos conflitos assimétricos, uma vez que esse é uma arma de 

baixo custo que pode causar baixas no pessoal e material de uma força de maior 

capacidade operativa, além de causar um grande impacto psicológico ao oponente e 

na opnião pública. 

 Diante desse quadro as nações que enfrentam essa ameaça passaram a 

formar pessoal especializado no combate a artefato explosivos. Essas equipes 

ficaram conhecidas pela sigla EOD. O Exército Brasileiro executa o combate a 

ameaças explosivas empregando a Arma de Engenharia, porém ao revisar o manual 

Engenharia nas Operações (EB70-MC-10.237) e Batalhão de Engenharia de 

Combate (C5-7) verificou-se uma deficiência na doutrina e organização para compor 

a capacidade EOD dentro da Engenharia. 

 Publicado em 2021, o Caderno de Instrução Neutralização de Artefados 

Explosivo (EB70-CI-11.452) passou a suprir parte dessa carência ao apresentar uma 

definição para o termo EOD, classificá-lo em níveis, apresentar definições 

atualizadas sobre os artefatos explosivos, determinar suas ações e alicações. 
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Porém, esse manual ainda não supre a carência de doutrina, organização e material 

para atividade EOD. 

 Comparando as ações EOD listadas no referido manual e a missão do 

especialista EOD descrito pela OTAN, pode-se afirmar que essa é uma fração 

vocacionada para a realização das atividades de Proteção, Mobilidade e Apoio 

Geral. 

 A equipe EOD desempenha a atividade de Proteção realizando o 

levantamento e destruição de engenhos falhados e munições abandonadas, busca 

por artefatos explosivos em áreas de infraestruturas críticas, localidades e em 

grandes eventos, limpeza de áreas minadas e limpeza de viaturas blindadas de 

combate danificadas ou inservíveis. 

O apoio a Mobilidade através de campos de minas deverá ser realizada por 

frações com capacidade em abertura de trilhas e brechas. A equipe EOD pode ser 

empregada após essa operação para realizar a limpeza de uma área minada. 

Porém, a equipe EOD  poderá apoiar a Mobilidade durante uma operação de 

limpeza de vias destacando pessoal a frente para realizar a detecção, investigação e 

neutralização ou atuar apenas na neutralização apenas quando acionado.     

 O Apoio Geral está relacionado ao assessoramento técnico ao escalão 

apoiado sobre combate a ameaças explosivas. É realizado através da coleta de 

informações e investigação florence, essas atividades tem forte relação com 

medidas anti artefatos explosivos improvisados. Durante a coleta de informações o 

operador EOD irá levantar dados sobre o procedimento de emprego e material 

utilizado para confecção de artefato explosivo improvisado e na investigação 

florence o operador irá, através de um criterioso e metódico critério de investigação, 

apontar os prováveis responsáveis pela ameaça identificada. 

 Analisando as atividades de Proteção, Mobilidade e as ações EOD  pode-se 

afirmar que o Pelotão EOD irá apoiar as Funções de Combate Movimento e 

Manobra, Proteção e Inteligência desempenhando as tarefas descridas na tabela 

abaixo: 

Função de 

Combate 

Tarefa 

Movimento e 

Manobra 

- Apoio a operações de limpeza de vias;  

- Reconhecimento especializado, analisando o terreno e 
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vias de acesso;  

- Identificação e neutralização de artefatos explosivos; 

 
 
 
 

(continuação) 

Proteção 

- Limpeza de área minada ou campo de minas;  

- Limpeza de viatura blindada de combate; e 

- Levantamento e destruição de engenhos falhados, 

munições abandonadas e munições vencidas. 

Inteligência 

- Reconhecimento especializado, auxiliando no 

planejamento das ações militares;  

- Análise do terreno identificando os possíveis locais onde 

pode haver ameaças explosivas; 

 
QUADRO 05 – Funções de Combate atividade Mobilidade, Contramobilidade e Proteção 
Fonte: O Autor 

 

 As tarefas desempenhadas pela atividade de Apoio Geral irão apoiar as 

Funções de Combate Proteção e Inteligência, conforme tabela abaixo: 

Função de Combate Tarefa 

Proteção - Ações anti artefato explosivo improvisados. 

Inteligência 

- Coleta e disseminação de informações sobre artefatos 

explosivos; e 

- Investigação florence. 

QUADRO 06 – Funções de Combate atividade Apoio Geral 
Fonte: O Autor 

 

     As tarefas listadas acima podem ser exercidas através de duas formas de 

apoio, leve e pesada. A principal diferença entre elas é o material a ser conduzido e 

o grau de risco que o operador EOD  se expõem. O apoio pesado deve ser realizado 

sempre que possível, visando preservar ao máximo a vida do operador. 

 Quando estudamos os níveis EOD e comparamos com as formas de apoio 

podemos dizer que o nível mais indicado para realizar um apoio pesado é o 

operador EOD 3+ e para um apoio leve, dependendo das informações levantadas 

sobre os artefatos explosivos empregados pelo inimigo, pode ser empregado um 
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operador EOD 2 ou 3. 

 O estudo apontou que a Equipe EOD é composta de no máximo 4 militares, 

sendo apenas 2 desses operadores EOD. Porém, ao estudar a organização básica 

de uma fração EOD proposta pela OTAN verificou-se que é sugerido que cada 

equipe exerça uma atividade EOD específica. 

 O exército americano possui uma estrutura de comando de ameaças 

explosivas complexa que tem como mais alto escalão uma Grande Comando que se 

assemelha a um Grupamento de Engenharia, porém com a missão de realizar 

apenas o combate a artefatos explosivos. 

 Frente ao combate à ameaças explosivas enfrentadas no Iraque, os 

americanos criaram uma companhia especializada em propocionar a Mobilidade e 

Proteção contra artefatos explosivos. Essa subunidade foi nomeada de Companhia 

de Limpeza.  

 Dentro dessa companhia encontra-se Grupos EOD com missões específicas. 

uma organização semelhante a sugerida pela OTAN, porém foram adicionados 

elementos de manipulação e detecção com cães. 

 O exército Alemão não dispõem de uma estrutura organizacional tão 

complexa como os americanos, porém também implantou em seus batalhões de 

engenharia Pelotões EOD Leves e Pesados. 

 O Pelotão Pesado EOD é responsável em realizar o combate a ameaças 

explosivas empregando equipamentos blindados, essa fração também tem a 

capacidade de realizar limpeza de vias e áreas, abertura de trilhas e brechas em 

campos de minas, realizar reconhecimentos especializados, detecção e 

neutralização de artefatos explosivos empregando meios mecanizados remotamente 

pilotados e equipamentos de manipulação. Essa fração também dispõem de uma 

seção de manutenção para realizar o resgate de viaturas especializadas e um grupo 

de engenharia para realizar a segurança do pelotão. 

 O Pelotão Leve EOD é composto por um grupo especializado na 

neutralização de engenhos falhados, munições abandonadas e remanecentes de 

guerra e um grupo especializado na neutralização de artefatos explosivos 

improvisados. Essa fração não possui meios mecanizados, assim, o próprio 

operador é o responsável por realizar neutralização de artefatos explosivos, ficando 

exposto aos danos causados pelo explosivo e pelo fogo do inimigo. Destaforma, há 

a necessidade da tropa apoiada realizar a segurança da equipe enquanto o operador 
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neutraliza a ameaça explosiva. 

  Avaliando as estruturas apresentadas pode-se afirmar que um Pelotão EOD 

deve ser dotada de pessoal especializado para realizar as tarefas de 

reconhecimento, detecção, manipulação e neutralização de artefatos explosivos. 

Também é possível afirmar que o pelotão deve possuir modularidade para empregar 

todos os seus grupos juntos ou empregar seus grupos descentralizados para realizar 

ações especificas.  

Sobre o apoio pesado e leve prestado irá depender da situação tática e o 

terreno, porém devido aos meios empregados e o treinamento  recebido para prestar 

cada tipo de apoio não é possível que um pelotão realize os dois apoios de forma 

eficaz. Também é possível afirmar que o Pelotão Pesado EOD deve utilizar seus 

meios de forma mais centralizada para cumprir missões de limpeza de vias e 

abertura de brechas, enquanto o Pelotão Leve EOD pode empregar suas equipes 

descentralizadas em apoio a missões específicas. 

 A pesquisa realizada mostrou que o atual material empregado pelos 

Batalhões de Engenharia de Combate não são suficientes para realizas ações EOD. 

Além disso, a pesquisa aponta que o material empregado pela Arma de Engenharia 

atende apenas trabalhos EOD nível 1. Também concluiu que há a necessidade de 

complementar o QDM para realizar ações EOD, com a implementação dos materiais 

sugeridos pelos entrevistados. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 O presente trabalho buscou compreender os fatores doutrina, organização e 

material formar a capacidade EOD para dentro de um Pelotão orgânico da Cia Eng 

Dsmin EOD do Exército Brasileiro. 

 A fim de atingir os objetivos específicos estabelecidos na pesquisa, a 

presente seção pretende analisar os questionários e a Revisão da Literatura. 

 Dessa maneira, almeja-se alcançar conclusões a respeito da missão do Pel 

EOD, aspectos de organização de pessoal, material e emprego, no que tange à 

doutrina contra artefatos explosivo convencionais e improvisados. 

 Conforme verificado na Revisão da Literatura, em BRASIL, 2018, p.2-1, a 

missão da Arma de Engenharia é apoiar as operações conduzidas pela Força 
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Terrestre, por intermédio das atividades de Apoio à Mobilidade, Contramobilidade e 

Proteção e Apoio Geral de Engenharia. 

 Também é abordado, em FILHO, 2017, p. 102 e 103, as principais missões do 

especialista EOD. A partir da comparação dessas missões com as da Arma de 

Engenharia pode-se descrever como missão do Pelotão EOD: Multiplicar o poder de 

combate, proporcionando mobilidade ao realizar a detecção, identificação, marcação 

e posterior neutralização, destruição ou remoção de artefatos explosivos 

convencionais ou improvisados, a fim de permitir que uma tropa prossiga em uma 

rota correndo riscos reduzidos. 

 Para cumprir essa missão o Pelotão EOD irá empregar seus grupos em 

missões de busca especializada por explosivos, neutralização ou destruição, coleta, 

análise e disseminação de informações sobre riscos de explosivos.  

 Conforme verificado na Revisão da Literatura, em Manual de Campanha “O 

Apoio de Engenharia no Escalão Brigada” e o Manual de Campanha “Batalhão de 

Engenharia”,  não há dentro das Unidades e Subunidades de Engenharia uma 

Equipe EOD. Porém, o Caderno de Instrução Neutralização de Artefados Explosivo 

apresenta uma sugestão para formação dessa equipe. Sabendo que o operador 

EOD realiza a desativação de artefatos explosivos em um cenário onde a ameaça já 

foi identificada, ou seja, o operador tem o trabalho apenas de neutralizar a ameaça. 

Porém até chegar a esse cenário há diversas atividades antes que englobam 

diversas especialidades da Arma de Engenharia. 

 Para não criar um Pelotão EOD dependente do apoio do Pelotão de 

Engenharia de Combate para realizar sua missão, sugere-se que o Grupo EOD não 

seja o único elemento dessa fração. Assim, a formação do Pel EOD terá um grupo 

responsável por realizar cada tarefa até chegar na fase de desativação da ameaça 

explosiva por uma Equipe EOD. 

 O Pelotão EOD compõe a Cia Eng Dsmin EOD orgânica do Gpt E que realiza 

o apoio de Engenharia à Divisão de Exército. Assim, a Cia Eng Dsmin EOD só é 

mobiliada quando a FTC é composta por pelo menos uma DE que poderá possuir 

até quatro Brigadas sobre o seu comando. Com isso, a quantidade das turmas 

especializadas que compõem os grupos do Pel EOD poderá variar conforme a 

necessidade de apoio a ações EOD no Teatro de Operações. 

 Conforme organograma 09, o Exército Alemão possui em seus Batalhões de 

Engenharia de Combate Blindados um Pelotão Pesado EOD e um Pelotão Leve 
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EOD. Esses pelotões tem como principal diferença a capacidade do Pelotão Pesado 

EOD de possuir meios mecanizados para realizar limpeza de vias e áreas, enquanto 

o operador do Pelotão Leve EOD possui aptidão para realizar trabalhos 

desembarcados e sem proteção blindada.  

As DE do Exército Brasileiro podem ser compostas por Grandes Unidades 

(GU) Leves, Médias ou Pesadas. Para cada tipo de GU empregada há a 

necessidade de um apoio específico, com a capacidade de acomanhar o movimento 

da peça de manobra empregada. Desta forma, para o apoio as brigadas 

mecanizadas e blindadas há a necessidade de tropas com meios mecanizados para 

neutralização de artefatos explosivos. 

 De acordo com EUA, 2011, p. B-7, o Exército Americano possui a Companhia 

de Limpeza que é formada por Pelotão de Limpeza de Vias e Pelotão de Limpeza de 

Área, compostos conforme o organograma 08. O Exército Brasileiro não possui uma 

doutrina para emprego em missões de limpeza de vias. Desta forma, visualizando 

um futuro emprego nessas ações EOD, a organização sugerida visa atender essas 

duas necessidades, conforme organograma abaixo: 

 

ORGANOGRAMA 12 - Estrutura do Pel EOD da Cia Eng Dsmin EOD 
Fonte: O Autor 

 
 A organização sugerida tem a capacidade de realizar o apoio leve EOD sendo 

o meio empregada para deslocamentos de acordo com a natureza da brigada a ser 

apoiada. Esse pelotão poderá ser apoiado por viatura remotamente operada (VRO), 

viatura de manipulação, viaturas de abertura de brechas em campo minado, viatura 

de detecção, equipamentos de engenharia, viatura equipada com sistema de 

bloqueio de sinal e cães detectores de explosivos. Reforçado com esses meios e 

pessoal o Pelotão EOD poderá cumprir missões de limpeza de vias e área. 
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 Quando a situação tática exigir, o pelotão também poderá destacar um ou 

mais grupos para emprego descentralizado para cumprir missões específicas. O 

Pelotão EOD não possui pessoal e material para realizar trabalhos de 

contramobilidade. 

 O Pelotão EOD será dotado de material leve, que possa ser conduzido 

embarcado em viaturas blindadas sobre rodas ou lagartas. Quando a missão 

necessitar de meios mais especializados para ações EOD deverá receber esse 

apoio do Pelotão de Apoio da Cia Eng Dsmin EOD, que irá centralizar a seção de 

manutenção, equipamentos de engenharia e viaturas blindadas especializadas, 

similar ao que já é empregado dentro da organização desses pelotões na SU e U de 

Engenharia de Combate. 
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APÊNDICE A 

 

Resultado dos Questionários 

 

1. O senhor possui curso ou estágio na área de explosivos ou desminagem? 

 

   

2. Qual curso ou estágio possui? 

Posto Nome Cursos 

TC 
Otacílio Giovani 
Lagranha 
Gomes 

Desativação de Artefatos Explosivos Improvisados, do 
Exército da Colômbia 

Maj 
Helder Rafael 
Repossi dos 
Santos 

Estágio de Emprego de Minas/Desminagem, da EsIE 
(Escola de Instrução Especializada), Estágio de Ações 
Contra Minas, do CCOPAB (Centro Conjunto de 
Operações de Paz do Brasil) e Curso Internacional de 
Explosivos, Exército da Colômbia. 

Maj 
Daniel Augusto 
Del Gallo 

Estágio de Emprego de Minas/Desminagem, da EsIE 
(Escola de Instrução Especializada), Estágio de Ações 
Contra Minas, do CCOPAB (Centro Conjunto de 
Operações de Paz do Brasil), Curso Internacional de 
Explosivos, do Exército da Colômbia e o Curso de 
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Desminagem Humanitária e Destruição Especializada 
de Munições, do Exército do Uruguai. 

Cap 
Antonio Paulino 
Matias de Lima 

Curso de EOD nível 3, do Exército Espanhol, Estágio 
de Ações Contra Minas do CCOPAB (Centro Conjunto 
de Operações de Paz do Brasil) e Estágio de Emprego 
de Minas/Desminagem (Escola de Instrução 
Especializada) 

Cap 

Davyson 
Anderson 
Cavalcanti 
Sobral 

Estágio de Desminagem e Explosivos, do CI Eng 
(Centro de Instrução de Engenharia), e o Estágio de 
Ações Contra Minas, do CCOPAB (Centro Conjunto de 
Operações de Paz do Brasil). 

1° Ten 
Roney Jesus 
Pires Cruz 

Curso de Desativação de Artefatos Explosivos 
Categoria B, da Marianha do Brasil. 

 

3. Considerando o atual material para combate a artefatos explosivos listados no Quadro de 

Distribuição de Material (QDM) dos Batalhões de Engenharia de Combate, o Sr. considera 

compatível e suficiente para realizar ações EOD? 

 

    

4. Considera que o material para combate a artefatos explosivos listados no Quadro de Distribuição 

de Material (QDM) dos Batalhões de Engenharia de Combate é compatível para realizar qual nível 

EOD? 
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 5. Qual material listado abaixo julga necessário para complementar o QDM das Unidades de 

Engenharia nas ações EOD? 

 

 

 

 

 


