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RESUMO 

 
De modo a identificar se as capacidades de mergulho atendem a Arma de Engenharia, foi 

realizado um estudo junto aos manuais dos Exércitos dos Estados Unidos da América e 

da República da Argentina, para que se possa realizar comparação junto ao Exército do 

Brasil. Ainda, foram realizados questionários junto a especialistas em mergulho de modo 

a levantar informações sobre qual o efetivo de pessoal e quantitativo de material seriam 

suficientes para que se possa cumprir a missão da Engenharia de apoiar a Mobilidade, 

Contra Mobilidade, Proteção e Apoio Geral. Para isso, esse trabalho visa identificar quais 

estruturas, pessoal e material têm-se disponíveis hoje e se atendem aos objetivos da Força. 

Concluindo que as necessidades de aquisição de novos materiais, capacitação de nosso 

pessoal e adestramento em conjunto para padronização de procedimentos é necessário. 

Palavras-chave: Mergulho. Engenharia. Exército. 



ABSTRACT 

 
In order to identify whether the diving capabilities meet the Engineering Corp, a study 

was carried out with the manuals of the Armies of the United States of America and the 

Republic of Argentina, so that a comparison could be made with the Army of Brazil. Also, 

questionnaires were carried out with diving specialists in order to gather information on 

which personnel and quantity of material would be sufficient to fulfill the Engineering mission 

of supporting Mobility, Against Mobility, Protection and General Support. For this, this work 

aims to identify which structures, personnel and material are available today and meet the 

objectives of the Force. Concluding that the needs of acquiring new materials, training our 

personnel and training together to standardize procedures is necessary. 

Keywords: Dive. Engineering. Army. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
O mergulho está ligado a três atividades primordiais, são elas: conseguir alimentos, 

salvar algum material de valor submerso e realizar guerras. 

Há mais de 3000 anos A. C. têm-se relatos de mergulhadores indo ao fundo de 

mares ou rios para buscar esponjas, ou caçar animais, também existem outros relatos de 

mergulhadores na Mesopotâmia ou China indo ao fundo de oceanos para buscar pérolas 

preciosas. 

Historicamente registrado por Heródoto no século V A.C., conta-se os feitos dos 

mergulhadores Scyllis e Cyana, os quais foram empregados pelo Rei Xerxes para recuperar 

um tesouro submerso. 

Na guerra, mergulhadores foram usados para cortar amarras de navios, furar cascos, 

empregar obstáculos submersos e chegar em portos inimigos sem serem vistos. 

Um elemento de destaque no mergulho é o francês Benoist Rouquayrol, o qual 

criou o primeiro regulador de demanda para circuito aberto, Chamado de “Self-Contained 

Underwater Breating Apparatus”, SCUBA. Este regulador é o marco em permitir ao homem 

conseguir liberdade de mobilidade submerso. 

Na evolução do mergulho, tem-se como outro destaque o Capitão da Marinha 

Francesa Jacques Yves Costeau e para o engenheiro Emile Ganan, os pais do Aqualung, 

criado em 1943 . Esse sistema é composto por uma válvula de demanda, a qual regula 

automaticamente o suprimento de ar conforme a pressão atmosférica, isso permite ao 

mergulhador mais tempo de fundo e ainda a chegar em profundidades maiores, como ao 

próprio Yves que chegava a 55 metros de profundidade. 

Assim, a atividade subaquática é uma demanda para as Forças Armadas, a qual 

necessita de infraestrutura, material de mergulho e pessoal para preparar e empregar seus 

quadros com essa especialidade. 

Devido à importância da atividade de mergulho, o Exército Brasileiro possui militares, 

com essa especialidade, espalhados por diversas Organizações Militares e os materiais 

empregados no uso dessa capacidade, permitem atender as diversas missões. 

Com o avanço da ciência pode-se observar a existência de novas dotações, as quais 

ainda necessitam ser implementadas na Engenharia de Combate do Exército Brasileiro. 

 
1.1 PROBLEMA 

 
O EB adota o planejamento baseado em capacidades, e elas são obtidas a partir de 

um conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis, os quais 

são : Doutrina, Organização, Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura - 

que formam o acrônimo DOAMEPI. (EXÉRCITO, 2019) 

Em sua Doutrina a Arma de Engenharia é a responsável por prover a Mobilidade, 
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Contra-mobilidade, Proteção e de Apoio Geral do Exército Brasileiro. Essa frase está 

evidenciada no Manual de Campanha “Engenharia nas Operações” da seguinte forma: 

A Engenharia é a arma de apoio que tem como missão principal apoiar as opera- 

ções realizadas pela Força Terrestre, através de atividades de mobilidade, contra- 

mobilidade, proteção, e de apoio geral de engenharia, com vistas a multiplicar o 

poder de combate das forças amigas e a diminuir o poder de combate inimigo. 

(EXÉRCITO, 2018). 

 
A Organização está definida pelos Manuais C 5-10 O APOIO DA ENGENHARIA NO 

ESCALÃO BRIGADA(2000), o qual define como missão principal do Pelotão de Engenharia 

de Apoio, a realização de trabalhos subaquáticos, assim sendo o Pelotão como principal 

Elemento de Manobra.(EXÉRCITO., 2000) Já o C 5-7 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE 

COMBATE (2001) define como uma das possibilidades de emprego da Companhia de 

Engenharia de Combate, a qual tem como missão construir, lançar e remover obstáculos 

inclusive subaquáticos. Nesse caso a Companhia de Engenharia de Combate é o principal 

elemento de manobra.(BRASIL, 2001) 

Somado a isso, há a necessidade de adestramento e uma infraestrutura que reúnam 

o pessoal e material especializados, de forma aos militares serem capacitados constante- 

mente, ao invés de ficarem apenas elementos dispersos em diversos batalhões espalhados 

pelo país. 

O pessoal está distribuído apenas pelo que se tem descrito nos quadros de cargos 

previstos, que serão posteriormente apresentados, e o Material descrito nos quadros de 

distribuição de material das unidades, porém, requer atualização, pois, estão defasados e 

não permitem novas capacidades. 

Além do mais, a necessidade de educação está sendo suprida pelo Estágio de 

Mergulho a Ar e Resgate, o qual prepara diversos efetivos para realizar  as  atividades 

básicas de um mergulhador, esse estágio foi criado pelo Estado Maior do Exército, em 11 

abril de 2017 e visa: 

“complementar e desenvolver a qualificação profissional para oficiais e sargentos 

realizarem atividades de mergulho autônomo no contexto das operações militares 

desenvolvidas pelo Exército Brasileiro, capacitando militares do Cmdo Op Esp, Bda 

Inf Pqdt, Unidades de Engenharia, Organizações Militares Específicas de Mergulho 

(OMEM) e integrantes de Outras Organizações Brasileiras das demais Forças 

Singulares, das Forças Auxiliares e das Forças Armadas de Nações Amigas.“ 

(CIOPESP, 2020) 

 
Ainda em educação, não existe um curso ou especialização para a realização de 

reconhecimento especializado seja em leitos de rios, seja em leitos de lagos, ou empregando, 

ou reduzindo obstáculos subaquáticos, salvando materiais submersos e o emprego de 

explosivo em ambientes submersos. 

O escopo do trabalho se resumirá em responder as seguintes perguntas: Qual o 

pessoal necessário para cumprir as missões de mergulho da Engenharia? Quais materiais 

são necessários para atender essas capacidades? 
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1.2 OBJETIVOS 

 
Por não haver ainda no Exército Brasileiro uma Organização Militar de Engenharia 

focada em atender a deficiência de mergulho crescente, o objetivo desse trabalho visa 

analisar e comparar as estruturas existentes em outros países e no Brasil. A partir dessa 

avaliação poder sugerir qual se adequará a realidade e a demanda da Força Terrestre. 

Partindo do objetivo, pode-se levantar os seguintes objetivos específicos: 

a. Identificar as Organizações Militares que se utilizam de mergulho no Exército 

Brasileiro; 

b. Analisar via pesquisa bibliográfica sobre os, Quadro de Cargos Previstos (QCP) e 

Quadro de Distribuição de Material (QDM) existentes na OM. 

c. Analisar os Manuais C 5-7, Batalhão de Engenharia de Combate, e C5-10, Apoio 

de Engenharia no Escalão Brigada. 

d. Enviar questionários aos Militares com Curso de Mergulho, para colher conheci- 

mentos úteis. 

e. Analisar Manuais de Nações Amigas, buscando compreender como funcionam 

suas estruturas de mergulho. 

 
1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 
Esse trabalho visa contribuir com o aprimoramento das Ciências Militares, alinhada 

a evolução da Doutrina Militar Terrestre. Como justificativa é que a atividade de mergulho 

está intimamente ligada à Arma de Engenharia, ora no lançamento dos meios de passagem 

sobre cursos de água, ora na defesa civil na busca e resgate de pessoas e materiais 

submersos. 

Outra justificativa é a necessidade de evolução e aprimoramento dos meios de 

mergulho existentes no Exército, por esses atualmente estarem ultrapassados, de modo a 

promover novas capacidades aos elementos de manobra apoiados, tal como a Infantaria e 

Cavalaria. 

Também essa pesquisa objetiva desenvolver a capacidade de mergulho no âmbito 

da Força Terrestre, permitindo-a a ter efetivos e materiais compatíveis com as capacidades 

de combate. 

Por fim, como contribuição, esse trabalho objetiva o desenvolvimento de um possível 

quadro de cargos previstos e do quadro de distribuição de material de uma Companhia de 

Engenharia de Mergulhadores do Exército Brasileiro. 
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2 METODOLOGIA 

 

 
Para procurar formas de solucionar o problema identificado essa pesquisa busca 

realizar uma leitura analítica de manuais nacionais e estrangeiros. Ainda, fichamento das 

fontes de literatura doutrinária nacional e internacional sobre o assunto. Além da elaboração 

de questionários, findando em argumentação e discussão de resultados. 

Para abordagem do problema utilizaram-se os conceitos de pesquisa qualitativa, 

porque, as referências bibliográficas existentes abordam de maneira clara e concisa o 

problema em questão e somado ao conhecimento de militares que realizaram cursos 

de mergulho no Brasil e no exterior contribui para se chegar a uma resposta à questão 

levantada. 

Quanto ao objetivo, a modalidade exploratória foi empregada, tendo em vista a pouca 

abordagem em manuais disponíveis no Exército Brasileiro, exigindo-se uma pesquisa em 

doutrinas militares estrangeiras como EUA e Argentina. 

 
2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

 
Analisando os manuais atinentes ao tema, tanto os do Exército Brasileiro, quanto os 

das outras doutrinas, pode-se iniciar os estudos. 

Primeiro se estudarão os manuais: EB70-MC-10.237 Engenharia nas Operações, C 

5-7 Batalhão de Engenharia de Combate, C5-10 Apoio de Engenharia no Escalão Brigada 

e Quadros de Cargos Previstos nas unidades de Engenharia do Brasil, começando pelos 

Batalhões de Engenharia de Combate, as Companhias de Engenharia de Combate e a 

Companhia de Engenharia de Selva, unidade recém criada, em seguida. 

O Manual de Campanha EB70-MC-10.237 - Engenharia nas Operações, inclui uma 

nova realidade que são as Funções de Combate, divididas em Movimento e Manobra, 

Fogos, Comando e Controle, Proteção, Logística e Inteligência. 

Estas funções relacionam-se da seguinte forma com as atividades da Mobilidade, 

Contra-Mobilidade e Proteção: 

2.7 AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA E AS FUNÇÕES DE COMBATE 

2.7.1 As atividades de Engenharia, quer de Ap MCP, quer de Ap Ge Eng, possuem 

tarefas realizadas por meio de trabalhos técnicos e logísticos, que atendem às 

funções de combate. 

2.7.2 O APOIO À MCP E AS FUNÇÕES DE COMBATE 

2.7.2.1 As principais tarefas em apoio ao movimento e à manobra são: reco- 

nhecimentos especializados; análise do terreno e vias de acesso (corredores de 

mobilidade); transposição de barreiras, obstáculos e campos minados; lançamento 

de meios de transposição de cursos de água; construção de estradas de campa- 

nha; aeródromos; e heliportos sumários. 

2.7.2.2 Executa tarefas em apoio à função de combate proteção, tais como: tra- 

balhos de fortificação de campanha (lançamento de sistema de barreiras e de 

obstáculos); reforço na proteção de instalações; remoção de artefatos explosivos, 
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engenhos falhados e dispositivos explosivos improvisados; e camuflagem. 

2.7.2.3 No contexto da função de combate inteligência, executa reconhecimentos 

especializados de Engenharia, auxiliando o planejamento das operações militares. 

2.7.2.4 Em benefício da função de combate fogos, realiza construção de espal- 

dões, acesso às posições de tiro, dentre outros. 

2.7.2.5 Para a função de combate comando e controle, realiza as tarefas de 

construção e proteção de instalações de comando. (Exército, 2018, p2-10). 

 

Já no Apoio Geral as Funções adquirem novas atividades, passando a ser: 

2.7.3 O APOIO GERAL DE ENGENHARIA E AS FUNÇÕES DE COMBATE 

2.7.3.1 No contexto da função de combate proteção, a Engenharia realiza, dentre 

outras, as tarefas de: construção de instalações para proteção da tropa; camu- 

flagem; sistemas de barreiras; e ações antidispositivos explosivos improvisados 

(AntiDEI). 

2.7.3.2 O apoio geral de engenharia realiza, dentre outras, as seguintes tarefas em 

prol da função de combate logística: construção de instalações logísticas; recupe- 

ração de áreas danificadas; obtenção e gerenciamento do patrimônio imobiliário; 

construção, melhoramento e reparação de hidrovias, rodovias, ferrovias e campos 

de pouso; construção, manutenção e operação de sistemas de abastecimento de 

serviços essenciais; e controle de danos. 

2.7.3.3 No tocante à função de combate movimento e manobra, realiza a manuten- 

ção da rede mínima da malha viária (rodovias, ferrovias, hidrovias e aeródromos), 

necessária às operações militares, particularmente  na  Zona  de  Administração 

(ZA). 

2.7.3.4 No contexto da função de combate inteligência, executa reconhecimentos 

de Engenharia. 

2.7.3.5 A construção de instalações de comando, avançadas e recuadas, são 

tarefas inerentes à função de combate comando e controle.(Exército, 2018, p2-11). 

 

Dentre as atividades expostas anteriormente pode-se observar que existe uma 

grande deficiência por parte da Força Terrestre quanto ao estudo e emprego da atividade 

de mergulho. 

Organizações Militares hoje possuem um número limitado de militares para essa 

demanda, sendo isso constatado pela análise dos Quadros de Cargos Previstos, no código 

348 - Mergulho. 

Para Batalhão de Engenharia de Combate, seu efetivo de mergulhadores é composto 

por um número teórico de militares habilitados em Mergulho para cumprir as missões do 

Batalhão. Sendo o efetivo de : 

Tabela 1 – BECmb 

 

1º Ten 2º Sgt 3ºSgt 

03 militares 03 Militares 09 Militares 

 
Fonte: QCP Btl Eng Cmb, BARE nº12 31/12/2018, 

Exército Brasileiro. 

 
Outros exemplos são as Companhias, as quais possuem naturalmente efetivos 

reduzidos e a atividade de mergulho menos ainda. Esses dados estão conforme quadro de 

cargos previstos. 
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Para a Cia E Cmb têm-se:  

 
Tabela 2 – Cia E Cmb 

 

1º Ten 2º Sgt 3ºSgt 

01 militar 01 militar 01 militar 

 

Fonte: QCP Cia Eng Cmb, BARE nº07 29/07/2016, Exército 

Brasileiro. 

 

Para Cia E Pqdt têm-se: 

 
Tabela 3 – Cia E Pqdt 

 

1º Ten 3ºSgt 

01militar 01militar 

 
Fonte: QCP Cia Eng Cmb Pqdt , BARE 

nº11 30/11/2015, Exército Brasileiro. 

 

Para a Cia E Mec têm-se:  

 
Tabela 4 – Cia E Mec 

 

1º Ten 2º Ten 2º Sgt 3º Sgt 

02militares 02militares 04militares 01militares 

 

Fonte: QCP Cia Eng Cmb Mec, BARE nº07 29/07/2016, Exército Brasileiro. 

 

Para a Cia E Cmb L têm-se: 

Tabela 5 – Cia E Cmb L 

 

1º Ten 2º Sgt 3º Sgt 

03militares 03militares 03militares 

 
Fonte: QCP Cia Eng Cmb Pqdt , BARE nº11 30/11/2015, 

Exército Brasileiro. 

 

Observando esses QCPs é possível notar que mesmo tendo em suas estruturas, 

a possibilidade de militares aptos à atividade de mergulho, nenhuma possui um grupo 

ou pelotão focado a atividade fim. Em contrapartida, em 2019, o QCP da Companhia de 

Engenharia de Combate de Selva prevê um embrião de grupo de mergulho composto por 

01(um) 3º sgt e na Cia 01(um) 1º Ten e 01(um) 2º Sgt podendo ser outras funções. 
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Tabela 6 – Cia E Cmb Slv 

 

1º Ten 2º Sgt 3º Sgt 

01 militar 01 militarBtlEng Cmb/ Bld 01 militar 

 
Fonte: QCP Cia Eng Cmb Slv, BARE nº10 31/10/2019, Exército Brasileiro. 

 

Já em relação aos materiais das OMs, através do estudo do quadro de distribuição 

de material das Organizações Militares pode-se levantar o seguinte quadro: 

Tabela 7 – Materiais de Mergulho previstos em QDM 

 

  
BtlEng Cmb/ 

Bld 

 
Cia 

ECmbMtz/Mec/Sl 

Cia E 

Cmb 

Pqdt 

 
Cia E 

CmbL 

Compressor de Ar de Alta 

Pressão para Equipamento de 

Mergulhador Autônomo 

 

 
01 

 

 
01 

 

 
01 

 

 
03 

Equipamento de Mergulhador 

Autônomo 

 

06 

 

03 

 

02 

 

09 

 
Fonte: QDM Btl Eng Cmb/ Cia E Cmb, BARE nº11 18/11/2008, Exército Brasileiro. 

 

Conforme o Boletim Técnico nº14 de 1987, da Diretoria de Material de Engenharia a 

composição do equipamento de mergulhador autônomo é: 
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Tabela 8 – Descrição material de mergulho 

 

Material Quantidade 

- Conjunto Aqualung (Cilindro e dispositivos)+ Reserva 01 

- Cinto com suporte dorsal regulável (SDR) 02 

- Válvula reguladora de dois estágios, Modelo Polaris 01 

- Conjunto de roupa (Blusão, Calça, capuz, cinturão para peso, chumbo 

para cinturão, mascará super puma, meia e nadadeira) 

 
01 

- Caixa para acondicionamento do equipamento 03 

- Bainha para faca Especial e Faca especial com Serrilha 01 

- Lanterna Elétrica a prova d’agua 01 

- Estojo para primeiros socorros 01 

- profundímetroaté 30 metros 01 

 
Fonte: Boletim Técnico nº14 de 1987, da Diretoria de Material de Engenharia 

 

Em 2016 houve uma atualização do quadro de materiais de transposição de curso 

d´água, incluindo novos materiais e permitindo realizar novos trabalhos. Segue a lista de 

materiais prevista na Portaria 007 de 16 de fevereiro de 2016 Relação de Materiais de 

Emprego Militar Passíveis de Constarem em QDM e em QDMP. 
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Tabela 9 – Material previsto pela Port 007 16fev16 

 

Material Quantidade 

Câmera Fotográfica Subaquática NI (não informado) 

Compressor de Ar de Alta Pressão para Equipamento de 

Mergulhador Autônomo 

 
NI 

Conjunto de Ferramentas Hidráulicas Subaquáticas NI 

Conjunto de Içamento de Cargas Subaquáticas NI 

Equipamento de Mergulhador Autônomo NI 

Equipamento de Mergulho Autônomo de Circuito Semifechado NI 

Equipamento de Mergulho de Circuito Fechado NI 

Equipamento de Mergulho Dependente Leve NI 

Equipamento de Mergulho Dependente Pesado NI 

Equipamento Individual para Mergulho Autônomo de Circuito Aberto NI 

Material de Salvamento Subaquático NI 

Tábua de Navegação Subaquática NI 

Veículo de Propulsão para Mergulhador NI 

 
Fonte: Port nº007 do EME de 16/02/16, Exército Brasileiro 

 

Apesar da publicação da portaria incluindo novos materiais a lista de materiais de 

mergulho no âmbito Exército, a maioria das unidades ainda não possui esses itens em seus 

QDM. 

 
2.1.1 Análise do Mergulho no US Army 

 
O Exército dos Estados Unidos definiu como missão para a área de mergulho da 

sua Engenharia Militar. 

Assegurar a mobilidade, garantindo o movimento das tropas e dos equipamentos, 

além de dificultar o movimento do inimigo. Também realizar missões de apoio 

geral da Engenharia, dentro e em torno da água, por possuírem recursos varia- 

dos, desde uma equipe pequena de mergulho autônomo até as equipes maiores, 

em uma escala diversa de potencialidades, inclusive com o uso do equipamento 

dependente e do equipamento pesado. Dessa forma, os mergulhadores de Enge- 

nharia proporcionam apoio cerrado e especializado em missões subaquáticas em 

todo o Teatro de Operações (USA, 2013). 

 
EUA utilizam em seus efetivos de mergulhadores, a distribuição por destacamentos. 

Esses destacamentos possuem Equipes Mergulho de Engenharia seja, Leve composta 
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por 22 militares, ou seja, pesada composta por 25 militares, ambas possuindo pessoal e 

material para realizar múltiplas operações de mergulho simultaneamente. Além disso, elas 

podem ser empregadas de forma centralizada ou descentralizada, permitindo ao escalão 

superior empregar essa tropa conforme a necessidade de as missões demandarem.(USA, 

2015) 

Figura 1 – Destacamento de Engenheiros Mergulhadores 
 

 
Fonte: ATP 3 34x84 Military Diving Operations 

 
 
 

Outro assunto relativo ao trabalho, é o emprego de materiais de mergulho descrito no 

manual TM 3-34.83: Engineer Diving Operations. Este manual apresenta uma divisão dos 

materiais empregados na atividade de mergulho, sendo um grupo somente para material 

padrão utilizado pelo mergulhador, o outro de Mergulho assistido e alguns que irão junto ao 

kit do mergulhador. 
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Tabela 10 – Material Padrão do Mergulhador 

 

Material Quantidade 

Conjuntos de cilindros de mergulho 4 

Bolsas com Kit de Mergulhador 3 

Cintos de lastro 2 

Equipamento Médico de Emergência 1 

Lastros para mergulho 5 

Sistema de recall de mergulhador 1 

 
Fonte: Manual TM 3-34.83 Engineer Diving Operations, USA 

 

 
Figura 2 – Material Padrão de Mergulho 

 

Fonte: TM 3-34.83 Engineer Diving Operations, USA. 

 

O kit do mergulhador é composto por ferramentas hidráulicas para uso subaquáticos, 

câmeras, equipamento de pesquisa hidrográfica e sonar. 
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Tabela 11 – Kit do Mergulhador 

 

Material Quantidade 

Furadeira com broca NI 

Britadeira NI 

Martelete NI 

Motosserra NI 

Câmeras Subaquáticas NI 

Equipamento de video NI 

Veículos operados remotamente NI 

Sonar de varredura lateral NI 

Equipamento de pesquisa hidrográfica NI 

 
Fonte: Manual TM 3-34.83 Engineer Diving Operations, USA 

 

Já o Material de Mergulho assistido é divido em dois grupos de material, um chamado 

de leve, podendo atuar até 350 Pés Cúbicos, 9,91 metros cúbicos, e emergir cerca de 725 

kg. Outro chamado de padrão ou standard, que pode atuar de 800 pés cúbicos, 22 metros 

cúbicos, e emergir cerca de 3401 kg. 

A constituição do Material leve é a seguinte: 
 

Tabela 12 – Material de Reflutuação Leve 

 

Material Quantidade 

Tanque de ar na superfície NI 

Conjuntos de cilindros de mergulho 6 

Bolsas com Kit de Mergulhador 3 

Capacete de Mergulho 4 

Cordão Umbilical de Mergulho 3 

Console controlador de ar 1 

Compressor de Ar portátil 1 

Equipamento médico de emergência 1 

Equipamento de comunicação Subaquática NI 

 
Fonte: TM 3 34.83 Engineer Diving Operations 
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Figura 3 – Material de Reflutuação Leve 
 

Fonte: TM 3 34.83 Engineer Diving Operations 

 

Já a de material padrão é a seguinte: 

 
Tabela 13 – Material de Reflutuação Padrão 

 

Material Quantidade 

Sistema de Suprimento de Ar Especial NI 

Bolsas com Kit de Mergulhador 3 

Capacete de Mergulho 4 

Cordão Umbilical de Mergulho 3 

Compressor de Ar de Volume grande 1 

Console controlador de ar 1 

Equipamento médico de emergência NI 

Equipamento de comunicação Subaquática NI 

Cilindro de Oxigênio para a descompressão NI 

 
Fonte: Manual TM 3-34.83 Engineer Diving Operations, USA 
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Figura 4 – Material de reflutuação Padrão 
 

Fonte: TM 3 34.83 Engineer Diving Operations 

 

Portanto, é possível verificar que a multiplicidade de equipamentos, somada ao 

tamanho enxuto dos destacamentos permite ao comandante da Força empregar de maneira 

mais racional seu efetivo e ainda o empregar em diversas frentes conforme a demanda. 

 
2.1.2 Análise do mergulho no Exército Argentino 

 
O Exército Argentino divide a sua Engenharia de Combate em vários segmentos e 

um desses são os Engenheiros Anfíbios. 

Os Engenheiros Anfíbios são um tipo especial de tropas da Arma de Engenheiros, 

concebidas para desempenhar um rol central no asseguramento dos movimentos 

de superfície e subaquáticos nos distintos espelhos de água, sob ação do inimigo 

ou não, mantendo uma estreita relação som os demais elementos de combate, 

fundamentalmente os elementos de manobra.(EJÉRCITO, 2005) 

 
O principal elemento de emprego dos Engenheiros Anfíbios será o Batalhão e ele 

poderá ser empregado de forma centralizada ou descentralizada. Sua composição possui 

os seguintes elementos, os quais buscam prover mobilidade, contra mobilidade e proteção 

dos elementos de manobra. 

a. Grupamento de Engenheiros Anfíbios. 
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b. Companhia de Engenheiros de Travessia de Assalto. 

c. Companhia de Engenheiros Mergulhadores do Exército. 

d. Grupos / pelotões de reconhecimento  anfíbio,  orgânicos  das  seções  /  grupos 

de reconhecimento das companhias / seções de comando e serviços, dos batalhões de 

Engenheiros Leves / Subunidades de Engenheiros da Brigada. 

e. Equipes Especiais de Reconhecimento Anfíbio. 

f. Equipes Especiais de Demolições Subaquáticas. 

A Companhia de Engenheiros Mergulhadores do Exército, alvo de nosso estudo, e 

parte integrante do Batalhão. Tem como Principais capacidades para cumprir esse objetivo 

os seguintes: 

a. Executar abertura de brecha e remoção de obstáculos subaquáticos, e eventual- 

mente em costas ou praia; 

b. Instalar Obstáculos subaquáticos e eventualmente em costas ou praias; 

c. Executar e/ou remover demolições subaquáticas mediante o emprego de explosi- 

vos;  
d. Executar incursões aquáticas e anfibias; 

e. Executar exploração e reconhecimento anfíbio de interesse do Batalhão e eventu- 

almente do comando enquadrante; 

g. Realizar reparos e / ou reforços de molas, suportes de pontes, etc.; particularmente 

abaixo do nível da água; 

h.Fornece segurança subaquática para colunas de marcha em ambiente aquatico; 

i. Fogo de apoio direto durante as fases de pré-ataque na segunda margem; 

j. Elimine as defesas diretas da margem ou obstáculos na praia; e 

k. Participar em operações anfíbias conjuntas. 

Por fim, a composição dessa Cia se dá por: 

Tabela 14 – Organograma de uma Cia de Mergulhadores do Exército Argentino 

 

Organização Quantidade 

Grupo de Comando e Serviço 1 

Seção de mergulhadores de assalto 2 

Seção de mergulhadores de apoio 1 

Seção de engenheiros mergulhadores de salvamento 1 

 
Fonte: ROP-04-02 Batallón de Ingenieiros Anfibios, Argentina, 2005 

 

No Exército Argentino pode-se destacar o emprego centralizado de meios, permitindo 

um maior controle e apoio a Companhia de Mergulhadores do Exército. Porém, mesmo 

com os efetivos ligados ao batalhão a Cia possui capacidade de ser empregada em seções 
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menores, conforme necessidade do escalão superior. 

 
2.2 COLETA DE DADOS 

 
Dando continuidade na pesquisa sobre o assunto, foi realizada uma coleta de dados 

através de um questionário aplicado aos militares especializados no assunto mergulho no 

âmbito do Exército Brasileiro. 

 
 

2.2.1 Questionários 

 
A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de Capitães que participaram 

do curso de aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(EsAO), a partir de 2017 até o presente ano. O estudo foi limitado particularmente aos 

oficiais da arma de Engenharia, devido à sua formação em cursos e especialização no tema 

de mergulho. 

A amostra selecionada para responder aos questionários está restrita a militares das 

Turmas de Engenharia de 2008 a 2012, tendo em vista serem as turmas de capitães que 

cursaram o CAO e possuem uma visão mais abrangente da relação Tema e necessidade 

da tropa. 

Dessa forma, consultando os dados do site de informação de pessoal do Depar- 

tamento Geral de Pessoal (DGP), o público a ser estudado foi estimado em 19 militares. 

Buscou-se atingir uma amostra significativa, utilizando como parâmetros o nível de confiança 

igual a 90% e erro amostral de 10%. 

Nesse sentido, utilizando o link de cálculo amostral (QUESTIONPRO, 2021) a amos- 

tra dimensionada como ideal (nideal) foi de 16 militares. 

Dessa feita, foram distribuídos questionários para 19 oficiais do EB que participaram 

do CAO de Engenharia da EsAO, nas turmas a partir de 2017. 

O efetivo acima foi obtido considerando 120% da amostra ideal prevista (nideal= 16), 

utilizando-se como N o valor de 19 capitães que possuem o CAO no universo selecionado. 

A amostra foi selecionada em diferentes OMs, de forma a não incidir em respostas 

em massa ou influenciadas por episódios específicos. A sistemática de distribuição dos 

questionários ocorreu de forma indireta (e-mail) ou aplicativos de mensagem para os 19 

capitães que atendiam os requisitos. Entretanto, devido a diversos fatores, somente 16 

respostas foram obtidas (100% de N ideal e 84,21% dos questionários enviados), não 

havendo necessidade de invalidar nenhuma resposta por preenchimento incorreto ou 

incompleto. 

A partir do N ideal (16) militares, depreende-se que o tamanho amostral obtido (n = 

19) foi suficiente para o desejado como população amostral. 
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Foi realizado um pré-teste com 03 capitães-alunos da Escola de Aperfeiçoamento 

de Oficiais, que atendiam aos pré-requisitos para integrar a amostra proposta no estudo, 

com a finalidade de identificar possíveis falhas no instrumento de coleta de dados. Ao final 

do pré-teste, não foram observados erros que justificassem alterações no questionário, 

portanto, seguiram-se os demais de forma idêntica. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
A presente pesquisa foi veiculada por meio de mídia como e-mail e aplicativos de 

mensagem, dentre um universo se 188 Capitães das turmas de 2008 até 2012, que já 

realizaram ou estão cursando a EsAO, tem-se o número de 19 militares que possuem algum 

curso de mergulho. Conforme gráfico a seguir 89% do público possui o Estágio de Mergulho 

de Ar e Resgate do Centro de Instrução de Operações Especiais , enquanto os outros 

11% possuem cursos da PADI ou CIAMA. Assim pode-se inferir uma maior capacitação por 

cursos internos da Força. 

 

Fonte: O Autor 

 
 
 

Quanto a especialização a maioria dos respondentes não possui outros cursos na 

área, isso implica no desenvolvimento da doutrina e apresenta uma carência nesse seg- 

mento. Assim torna-se necessário fazer parcerias junto a Marinha do Brasil e a Exércitos de 

Nações Amigas para fornecer aos militares cursos que nos permitam ter mais capacidades. 



29 
 

 
 

 

 
 

Fonte: o Autor 

 
 

Por meio do gráfico a seguir que diz respeito as atividades que deveriam ser desen- 

volvidas pela Companhia estão em destaque o reconhecimento de leitos de rios lagos e 

mares, as de busca, salvamento e reflutuação de material, seguidos pela preparação e uso 

de explosivos em ambiente subaquáticos, por fim, pela reparação e inspeção de pontes, 

embarcações e portos e pela preparação e/ou redução de obstáculos submersos. 

 

 
 

Fonte: o Autor 

 
A fim de atender essas capacidades acima citadas, foi perguntado aos mergulha- 

dores quais seriam as equipes necessárias para atender esse objetivo. E respondendo a 

pergunta chegaremos a seguinte configuração para uma Cia. 

1°Pelotão composto por três equipes aptas a realizar todas as fases da busca e 

resgate de material/pessoal, mas com cada equipe sendo especializada em cada etapa da 

operação (duas equipes na busca e uma equipe na reflutuação). 
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2°Pelotão focado em reconhecimento especializado de engenharia e em inspeções 

técnicas de engenharia. 

3°Pelotão com uma turma de demolição subaquática (especializada em DemoSub 

e DAE), uma turma de construção de obstáculos e uma de remoção de obstáculos. 

O pelotão de apoio deve poder apoiar as atividades meio de toda a Cia sendo 

composto por 01 Gp Equipamentos, 01 Gp Transporte, 01 Gp Manutenção de Equipamento 

de Mergulho, 01 Gp Comunicações, 01 Gp de Manutenção das Instalações. 

O Pelotão de Equipagem e Embarcações, responsável pelo fornecimento de embar- 

cações e manutenção desses meios, composto por 01 Gp Equipagens, 01 Gp Embarcações 

de Apoio e 01 Gp Embarcações de Assalto. 

Cada pelotão deverá conter 01 oficial, 01 1º Sgt, 04 2º ou 3º Sgt. Cada Pel E Merg 

contará com 2 grupos e cada grupo com 2 turmas e cada turma com 5 militares. A estrutura 

poderá ser modular conforme necessidade do trabalho. 

Pelos Mergulhadores entrevistados foi sugerida a seguinte configuração de equipa- 

mentos minimos: 

1. Merg Aut: a. Cilindro e reguladores para circuito aberto; b. Máscara; c. Colete Salva- 

vidas/ equilibrador; d. Nadadeiras; e. Faca; f. Relógio; g. Cinto de lastro; h. Manômetro 

submersível; i. Relógio de pulso; f. Profundímetro; g. Roupa de proteção (roupa seca ou 

molhada), de acordo com a necessidade; e h. Outros itens (lift bag, sonar, portas, cordas, 

etc) 

2. Merg Dep: a. Compressor de ar comprimido b. Umbilical básico, sem emendas, 

resistente à tração c. Suspensório de segurança d. Profundímetro c. Faca de segurança d. 

Roupa seca ou molhada e. Capacete ou máscara facial completa ou válvula reguladora f. 

Cinto de pesos g. Cilindro para suprimento de emergência com volume interno mínimo de 

cinco litros h. Comunicação entre o mergulhador e o controle na superfície (profundidade 

entre 39 e 57 metros); i. Pneufatômetro (profundidade entre 39 e 57 metros); j. Câmara 

de recompressão, a uma distância que não exceda 1 (uma) hora de viagem desde o local 

de mergulho (profundidade entre 39 e 57 metros); k. Sistema de controle de mergulho 

(profundidade entre 39 e 57 metros); e l. Embarcações ou outros meios de flutuação para 

uma base flutuante, caso a operação seja longe da margem. 



31 
 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Após as análises do assunto estudado e dos objetivos propostos no começo desse 

trabalho, pode-se concluir que a investigação realizada atende ao que se propôs, nos 

quesitos, identificação do material de mergulho empregado pelas Organizações Militares 

e verificação da necessidade de uma estrutura de pessoal que atenda as missões da 

Engenharia. 

Na revisão da literatura verificaram-se como são empregadas as tropas de Engenha- 

ria na especialidade de Mergulho. Nos Estados Unidos foi levantado o material empregado 

por essa tropa e qual o tamanho de suas equipes para realizar esse trabalho. No Exército 

Argentino foi verificado como são empregadas essas tropas e qual a subordinação dentro 

da hierarquia Militar. 

Por meio das respostas dos questionários aplicados foi observado pelo autor que 

grande parte do público alvo realizou seu curso de formação em mergulho no âmbito do 

Exército Brasileiro através do Estágio de Mergulho de Ar e Resgate, isso permite a Força 

multiplicar sua capacidade de habilitação de militares para a atividade. Já no ponto de 

especialização faz-se necessário a criação de cursos que permitam ao militar desenvolver 

capacidades como destruição e desativação de explosivos submersos e reconhecimentos 

especializados de Engenharia. Também é necessário incluir em nossos manuais as po- 

tencialidades elencadas pelos mergulhadores. Por fim, foram levantadas necessidades de 

pessoal e material para atender esses novos serviços. 

Perpassando o escopo do trabalho, temos um conjunto de medidas, que serão 

sugestionadas para se ter um efetivo condizente com essas missões apresentadas e quais 

materiais precisarão ser incluídos ou retirados do Quadro de Distribuição de Material de 

uma Organização Militar para atender a essas novas missões e as que já são empregadas. 

Portanto, conclui-se que para se alcançar o estado final desejado, que é o Quadro de 

Cargos Previstos e o Quadro de Distribuição de Material de uma Companhia de Engenharia 

de Mergulhadores faz-se necessário especializar nossos militares para suprimirem as 

dificuldades enfrentadas hoje e adquirirem materiais modernos que permitam a Força 

Terrestre poder realizar reconhecimentos especializados de Engenharia e empregar ou 

reduzir obstáculos submersos. 
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APÊNDICE A- Questionário sobre Quadro de Cargos Previstos e Quadro de Materi- 

ais para um Cia de Engenharia de Mergulho. 

Caros oficiais da arma de Engenharia. Sou o Capitão de Engenharia Helio Henrique 

Fernandes da Silva Bastos da Turma de 2012 da AMAN. Encaminho aos senhores o 

presente questionário que versa sobre os QDM e QDP de uma Companhia de Engenharia 

de Mergulhadores. Tal questionário visa a compor Trabalho de Conclusão de Curso do 

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da EsAO e a criação do manual de uma Cia E Merg. 

Agradeço desde já pelo tempo dispensado. 

Qualquer Dúvida estaremos a disposição. 

Cap Helio Henrique 

Tu Eng 2012 AMAN 

Contato: (77) 999629394 (WhatsApp) 

Email: heliohenrique.bastos@eb.mil.br 

 
1.Qual curso de Mergulho o Senhor Realizou? 

 
 

2.O Senhor realizou alguma especialização na área de mergulho? Qual? 

 
 

3. Quais capacidades o Senhor acredita que uma Cia de Eng de Mergulhadores 

deveria possuir? 

( ) Realizar reconhecimentos subaquáticos de leitos de rios, lagos e mares. 

( ) Realizar busca, salvamento e reflutuação de materiais submersos. 

( ) Preparar e reduzir obstáculos subaquáticos. 

( ) Reparar e inspecionar pontes, embarcações e portos. 

( ) Preparar e executar o uso de explosivos em ambiente subaquático. 

 
 

4. A fim de atender essas capacidades, qual seria o quantitativo de equipes neces- 

sárias? 

mailto:heliohenrique.bastos@eb.mil.br
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5. Como deveria ser composta essas equipes? 

 
 

6. Quais equipamentos devem ser adquiridos para que possa-se realizar esses 

trabalhos? 



35 
 

 
 

 

APÊNDICE B - Proposta de Quadro de Pessoal e de Quadro de Material para 

compor uma Companhia de Engenharia de Mergulhadores. 

Para o Material da Companhia será o previsto na Portaria 007 de 16 Fevereiro de 

2016 do Estado Maior do Exército. 

Para Pessoal pode -se adotar a seguinte proposta: 

Comandante: Capitão ou Major, com Curso de Dive Master. Esse Militar será o elo 

com o Escalão Superior e responsável pelas operações. 

Chefe da 3ª Seção: Capitão ou 1º Tenente, com Curso de Mergulho Autônomo. Será 

o planejador das operações, também adestramentos e por fim desenvolver a doutrina. 

Comandante do 1º Pel: 1º ou 2º Tenente , com Curso de Mergulho Autônomo, 

curso de Demolição submarina. Responsável pelas atividades envolvendo explosivos e 

demolições. 

Comandante do 2º Pel: 1º ou 2º Tenente , com Curso de Mergulho Autônomo, 

com curso de reconhecimento subaquático. Responsável pelos reconhecimentos de leitos 

submersos, margens, estruturas submersas, como pontes e ancoradouros. 

Comandante do 3º Pel: 1º ou 2º Tenente , com Curso de Mergulho Autônomo. 

Responsável por lançar ou remover obstáculos submersos, também realizará atividades de 

reflutuação de materiais submersos e resgate de materiais em fundos de rios e lagos. 

Comandante do Pelotão de Apoio: 1º ou 2º Tenente , com Curso de Mergulho 

Autônomo e Curso de manutenção de Material de Mergulho. Responsável pela manutenção 

do material de mergulho e acondicionamento de todo material empregado. 

Sargento Saúde: 1º ou 2º Sargento, com Curso de Técnico de Enfermagem, Curso 

de Mergulho Autônomo, Especialização em Medicina hiperbárica e Medicina do mergu- 

lho. Responsável por prover a saúde dos militares e acompanhamento em operações de 

mergulho. 

Sargento Chefe de Equipe: 2º ou 3º Sargento, Com Curso de Mergulho Autônomo. 

Responsável por coordenar uma equipe de mergulhadores de até 5 militares e será o 

responsável pela segurança. 
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Sargento Logístico: 2º ou 3º Sargento, com curso de Mergulho Autônomo, Curso de 

Manutenção de Material de Mergulho. Responsável pela logística de material de mergulho, 

somado ao armamento e reposição de materiais e peças dos equipamentos de mergulho. 

Mergulhador: Cabo ou Soldado, Com curso de Mergulho Autônomo. Responsável 

por apoiar o cumprimento das missões da Companhia e compor as equipes dos pelotões. 


