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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Seção I 

Da Finalidade 

 

Art. 1
o
 As presentes Instruções Reguladoras (IR) têm por finalidade: 

I - estabelecer normas e procedimentos para a elaboração de Quadro de Organização 

(QO), descrevendo as principais atividades para a sua concepção; e 

II - definir as competências dos diversos órgãos do Exército envolvidos no processo de 

concepção de QO, conforme as atribuições deste Órgão de Direção Geral (ODG). 

Parágrafo único. Tratar da elaboração de outros documentos relacionados a estas IR. 

 

Seção II 

Dos Conceitos Gerais 

 

Art. 2
o
 Com a finalidade de uniformizar o entendimento das presentes IR, são listados 

os seguintes conceitos gerais: 

I - FORÇA TERRESTRE (F Ter) - é o instrumento de ação do Comando do Exército 

que inclui todos os elementos da Força organizados por módulos de combate, com base em 

capacidades, a partir dos fatores determinantes - doutrina, organização (e/ou processos), 

adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura (DOAMEPI), com vistas ao emprego 

nas operações no amplo espectro. 

II - OM OPERATIVA - é aquela organizada, equipada e adestrada para emprego em 

operações militares. 

III - MATERIAL DE EMPREGO MILITAR (MEM) - armamento, munição, 

equipamentos militares e outros materiais ou meios navais, aéreos, terrestres e anfíbios de uso 

privativo ou característico das Forças Armadas, bem como seus sobressalentes e acessórios. 

IV - MÓDULO - estrutura organizada e equipada para atender às necessidades 

específicas de uma Organização Militar (OM). Constará apenas no QCP desta.  

V - QUADRO DE ORGANIZAÇÃO (QO) - conjunto de documentos que uma OM 

deve possuir em termos de base doutrinária (ou organizacional), estrutura, pessoal e material 

para desempenhar suas atividades e tarefas. 

VI - BASE DOUTRINÁRIA - é o documento que define as capacidades, atividades e 

tarefas de uma OM operativa à luz da Doutrina Militar Terrestre. 

VII - BASE ORGANIZACIONAL - é o documento que define a missão e as principais 

atribuições de uma OM não operativa à luz das especificações de cada área (educação, logística, 

administração e outras). 

VIII - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - é o detalhamento da concepção de uma 

OM operativa ou não operativa. 



 

 

IX - QUADRO DE CARGOS (QC) - é o documento que detalha os cargos que 

preenchem a estrutura organizacional de cada OM operativa. 

X - QUADRO DE CARGOS PREVISTOS (QCP) - é o documento específico para cada 

OM, operativa ou não operativa, que prevê os cargos necessários para seu funcionamento de 

acordo com suas necessidades. Em uma OM operativa o QCP será baseado no QC tipo, porém 

não é incluído no conjunto de documentos que compõe o QO. 

XI - QUADRO DE DOTAÇÃO DE MATERIAL (QDM) - é o documento, baseado no 

QC, que prevê a quantidade de MEM necessária ao cumprimento das atividades estabelecidas na 

base doutrinária da OM operativa. 

XII - QUADRO DE DOTAÇÃO DE MATERIAL PREVISTO (QDMP) - é o 

documento, baseado no QCP e no QDM de cada OM, que estabelece a quantidade de MEM 

considerada necessária ao adestramento da OM e ao cumprimento de suas  missões em tempo de 

paz.  

 

 

CAPÍTULO II 

DA CONCEPÇÃO DE QUADRO DE ORGANIZAÇÃO 

 

Seção I 

Do Quadro de Organização 

 

Art. 3
o
 O quadro de organização (QO) tem a seguinte composição: 

 

OM OPERATIVA OM NÃO OPERATIVA 

BASE DOUTRINÁRIA BASE ORGANIZACIONAL 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

QUADRO DE CARGOS (QC) QUADRO DE CARGOS PREVISTOS (QCP) 

QUADRO DE DOTAÇÃO DE MATERIAL 

(QDM) 

QUADRO DE DOTAÇÃO DE MATERIAL 

PREVISTO (QDMP) 

Tabela 1 - Composição do QO 

 

§ 1
o
 O anexo A apresenta o processo para elaboração de Quadro de Organização (QO) de 

OM operativa. 

§ 2
o
 A confecção de QO de OM não operativa seguirá o mesmo processo, com as devidas 

adaptações decorrentes das particularidades e responsabilidades discriminadas nestas IR. 

Art. 4
o
 O QO apresenta características distintas, quanto à sua composição, para as OM 

operativas e as não operativas. 

§ 1
o
 Nas OM operativas: 

I - institui uma organização padrão para as OM de mesma natureza, identificadas como 

OM tipo. A organização e os meios nele consignados são estabelecidos de forma a possibilitar 

plena operacionalidade para o cumprimento de suas atividades e tarefas; e  



 

 

II - é constituído de um conjunto de documentos: base doutrinária, estrutura 

organizacional, quadro de cargos (QC) e quadro de dotação de material (QDM). 

§ 2
o
 Nas OM não operativas: 

I - pode instituir uma organização padrão, caso haja mais de uma OM de mesma natureza, 

ou ser exclusivo para uma OM; e 

II - é constituído de um conjunto de documentos: base organizacional, estrutura 

organizacional, quadro de cargos previstos (QCP) e quadro de dotação de material previsto 

(QDMP). 

Art. 5
o
 O processo de adoção de QO de OM operativa segue os seguintes passos: 

I - o Centro de Doutrina do Exército/COTER elabora o QO, coletando as eventuais 

propostas das OM interessadas, interagindo com a 1
a
 e a 4

a
 Subchefia do EME nos assuntos de 

pessoal e material, respectivamente; 

II - após elaborado, o COTER encaminha o QO à apreciação do Estado-Maior do 

Exército para aprovação e adoção por meio de portaria específica; e 

III - a portaria e o QO são publicados no Boletim de Acesso Restrito do Exército 

(BARE). 

Art. 6
o
 O processo de adoção de QO de OM não operativa segue os seguintes passos: 

I - a 1
a
 Subchefia/EME elabora o QO, processando, após análise, eventuais propostas 

encaminhadas pelos comandos militares de área ou pelos ODS enquadrantes da OM criada ou 

modificada; 

II - após elaborado, é adotado pela 1ª SCh/EME, por meio de portaria específica; e 

III - a portaria e o QO são publicados no Boletim de Acesso Restrito do Exército 

(BARE). 

Art. 7
o
 O QO, para ser aprovado e publicado, não tem a obrigatoriedade de estar com o 

QDM anexo ao seu corpo. 

Art. 8
o
 Os órgãos de assistência direta e imediata (OADI) terão seus QO elaborados pelo 

Gabinete do Comandante do Exército (Gab Cmt Ex) e publicados pelo EME, sob 

responsabilidade da 1
a
 SCh/EME. 

 

Seção II 

Da Base Doutrinária e da Base Organizacional 

 

Art. 9
o
 A base doutrinária será composta pelos seguintes elementos constitutivos, 

conforme modelo no anexo B: 

I - capacidades operativas: capacidades de uma OM para realizar determinado tipo de 

operação; e 

II - atividades e tarefas: referem-se a todas as ações que a OM deve ser capaz de 

realizar. 

Art. 10. A base organizacional, conforme modelo no anexo C, deverá ser redigida com a 

maior simplicidade possível, sem que sejam prejudicados a sua clareza e o seu conteúdo. 



 

 

Art. 11. As OM não operativas, a critério do OADI ou órgão de direção setorial (ODS), 

elaborarão o seu regulamento e/ou regimento interno, que detalharão o funcionamento 

(competências, atribuições e outras prescrições) da organização. 

Parágrafo único. O regulamento é aprovado pelo Cmt Ex e o regimento interno é 

aprovado pela chefia/direção enquadrante. 

 

Seção III 

Da Estrutura Organizacional 

 

Art. 12. Nas OM operativas, a estrutura organizacional é o esquema que apresenta o 

comando e seus elementos subordinados/integrantes. Nas OM não operativas, é representada na 

forma de um organograma. Os anexos D e E apresentam os modelos específicos. 

 

Seção IV 

Do Quadro de Cargos e do Quadro de Cargos Previstos 

 

Art. 13. Cabe ao C Dout Ex/COTER a elaboração do QC das OM operativas. 

Art. 14. O QC é constituído na primeira coluna pela discriminação do cargo, separado 

nas diversas subunidades/frações/seções, designadas de acordo com a estrutura organizacional, 

precedidas por números separados por pontos, em ordem numérica crescente. Nas colunas 

seguintes, são estabelecidos os ocupantes do posto/graduação do militar, efetivo de cada função, 

observações, se for o caso, e as referenciações (do posto/graduação, arma/QD/SV-QM e 

habilitação exigida). O anexo F apresenta um modelo de QC. 

Parágrafo único. Quando da elaboração de um QC, deve ser observada a legislação que 

trata do assunto.  

Art. 15. Cabe à 1
a
 SCh/EME, com base no QC de OM operativa, elaborar o respectivo 

QCP. A essa subchefia também cabe a elaboração dos QCP das OM não operativas. 

Art. 16. No QCP são lançadas as supressões de cargos (ou de frações completas) e os 

acréscimos indispensáveis ao atendimento das peculiaridades da OM, para o cumprimento de 

suas missões em tempo de paz. 

Art. 17. As propostas de alterações do QC/QCP poderão ser solicitadas pelas OM, via 

canal de comando. 

Art. 18. Para sugerir alteração o proponente deverá informar: 

I - os dados que identifiquem o QC ou o QCP; 

II - se a alteração a ser realizada é doutrinária (QC) ou específica (QCP) para atender 

uma necessidade da OM; 

III - se a alteração for de QC e/ou QCP de OM operativa, deverá ser encaminhada para 

o C Dout Ex/COTER, com a respectiva justificativa baseada em exercícios, operações em 

situação real de emprego e outras. Após análise do C Dout Ex/COTER, será encaminhada para a 

1
a
 SCh/EME para apreciação e validação; 



 

 

IV - se a alteração for de QCP de OM não operativa, a sugestão deverá ser encaminhada 

para a 1
a
 SCh/EME;  

V - em caso de extrema necessidade de acréscimos de cargos, se autorizados, poderão 

ser inseridos no item “Diversos” ou criado um módulo no QCP; e 

VI - a justificativa deverá ser pormenorizada para cada proposta apresentada. 

Parágrafo único. A solicitação de alterações de QC ou QCP deve seguir o modelo 

previsto na portaria que trata do assunto. As propostas de alteração de QCP, em princípio, não 

deverão gerar acréscimo de cargos. 

Art. 19. As alterações dos QC serão publicadas no Boletim de Acesso Restrito do 

Exército (BARE). As alterações de QCP serão publicadas no Boletim de Acesso Restrito 

Especial do EME (BAREsp) e disponibilizadas eletronicamente pela 1
a 
SCh/EME para os 

interessados. 

 

Seção V 

Do Quadro de Dotação de Material e do Quadro de Dotação de Material Previsto 

 

Art. 20. Cabe ao C Dout Ex a elaboração do QDM das OM operativas e à 4
a
 

Subchefia/EME os QDMP das OM não operativas. 

Art. 21. O processo de elaboração de um QDM tem início no C Dout Ex com a 

definição do Plano de Equipamentos Específicos, documento a cargo do analista da função de 

combate correspondente à OM em questão. Esse documento identifica todos os tipos de viaturas 

que serão empregadas para transportar cada fração, bem como as necessidades de armamento e 

outros materiais complementares de dotação. O Anexo G apresenta um modelo desse plano. 

Art. 22. Não serão incluídos em QDM os materiais classificados como administrativos e 

de consumo, bem como aqueles considerados meios auxiliares de instrução que não tenham 

emprego em operações.  

Art. 23. O Plano de Equipamentos Específicos, após aprovado pelo COTER, é 

encaminhado ao EME para a inserção dos MEM nele listados no sistema informatizado de 

elaboração de QDM, sob a responsabilidade da 4
a
 Subchefia/EME, para a geração da minuta de 

QDM, conforme o exemplo do modelo contido no Anexo H. 

Art. 24. Após formatada na 4
a
 Subchefia/EME, a proposta de QDM é rubricada pelo 

chefe do C Dout Ex/COTER e retorna ao EME para aprovação e adoção. 

Art. 25. Cabe à 4
a
 Subchefia/EME, em coordenação com a 1

a 
SCh/EME e 

C Dout Ex/COTER, a elaboração do QDMP correspondente ao QDM aprovado pelo EME. Esse 

documento é montado com base no QCP da OM em questão. Contém as supressões e acréscimos 

de MEM, incluindo os módulos, para particularizar cada OM na dotação de equipamentos 

necessários ao adestramento e cumprimento de suas missões em tempo de paz. 

Art. 26. As propostas de alteração de QDM/QDMP de OM operativas poderão ser 

apresentadas, via canal de comando, ao C Dout Ex/COTER. As relacionadas a uma alteração de 

QDMP de OM não operativa deverão ser encaminhadas à 4
a 
SCh/EME. 

Art. 27. Para sugerir alteração o proponente deverá informar: 

I - os dados que identifiquem o QDM/QDMP; 



 

 

II - o material a ser alterado com a respectiva quantidade; 

III - o nome do material julgado ser conveniente incluir e a respectiva quantidade; e 

IV - a justificativa pormenorizada para cada proposta apresentada. 

Art. 28. Os QDM e os QDMP serão disponibilizados eletronicamente para os 

interessados no sistema EBNET, após publicados no BARE, por intermédio do Sistema de 

Material do Exército. 

Art. 29. As OM não operativas que não tenham encargos de segurança de 

aquartelamento ou de formação de pessoal, em princípio, não possuirão QDM/QDMP. 

Art. 30. O ODS ou C Mil A que, por uma necessidade específica, adquirirem materiais 

de emprego militar para serem distribuídos deverão informar ao EME a referida aquisição para 

as possíveis alterações e atualização de documentos doutrinários. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 

 

Art. 31. A responsabilidade pelos documentos a seguir deve ser: 

I - da 1
a
 Subchefia do EME 

a) QO de OM não operativas: 

1) apreciar e aprovar as bases organizacionais e estruturas organizacionais 

encaminhadas pelos ODS e Cmdo Mil A, consultando, se necessário, os órgãos pertencentes ao 

sistema ao qual os documentos estão mais estreitamente ligados; 

2) elaborar, numerar, adotar, publicar e implantar os QCP; e 

3) publicar a portaria de adoção do QO; 

b) QO de OM operativas: 

1) apoiar o C Dout Ex/COTER por meio da análise técnica do QC; 

2) adotar o QC elaborado pelo C Dout Ex/COTER e aprovado pelo Chefe do EME; e 

3) elaborar, numerar, adotar, publicar e implantar o QCP das OM que forem criadas ou 

modificadas que não impliquem alteração do QC. 

II - do C Dout Ex/COTER: 

a) elaborar a base doutrinária, a estrutura organizacional, o QC e o QDM; 

b) elaborar o Plano de Equipamentos Específicos das OM operativas, com a finalidade 

de indicar à 4
a
 SCh/EME a lista de MEM a serem inseridos no sistema de elaboração de QDM 

para formatação padronizada; 

c) analisar as propostas de alteração de QC/QCP encaminhadas pelos ODS e 

Cmdo Mil A. As alterações que forem aprovadas serão enviadas à 1
a
 SCh/EME para serem 

inseridas no sistema, após análise e aprovação do EME; 

d) analisar as propostas de alteração de QDM, encaminhadas pelos ODS e Cmdo Mil A. 

As alterações que forem aprovadas serão enviadas à 4
a 
SCh/EME para serem inseridas no 

sistema, após análise e aprovação do EME; e 



 

 

e) encaminhar o QO ao EME para aprovação. 

III - da 4
a
 Subchefia do EME 

a) Quadro de Dotação de Material: 

- inserir, no sistema de elaboração de QDM, os MEM encaminhados pelo C Dout Ex 

listados no Plano de Equipamentos Específicos das OM operativas, para a formatação em QDM 

padronizado. 

- elaborar o QDMP das OM não operativas e dos módulos; 

- publicar o QDM de OM operativas que forem criadas ou modificadas, encaminhados 

pelo C Dout Ex; e 

b) Quadro de Dotação de Material Previsto: 

- elaborar, publicar e implantar o QDMP das OM que forem criadas ou modificadas. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 32. Cabe ressaltar que as presentes IR privilegiam o fato de a doutrina representar 

um dos sistemas de primeira ordem na estrutura do Exército, por desempenhar um papel basilar 

no processo de preparo, emprego e evolução da Força Terrestre. Dessa forma, é a doutrina, aqui 

representada pelo C Dout Ex, que orienta a maneira como a F Ter irá combater, daí derivando as 

definições de como ela irá se organizar e se equipar para esse combate. 

Art. 33. Os documentos das OM operativas e não operativas que constituem o QO são 

considerados documentos sigilosos, não classificados, de ACESSO RESTRITO. 

Art. 34. As sugestões para aperfeiçoamento/melhoria destas IR deverão ser remetidas 

diretamente para o C Dout Ex/COTER para julgamento, consolidação e apresentação ao Estado-

Maior do Exército. 

Parágrafo único. Estimula-se, para tanto, a utilização do Portal de Doutrina do Exército, 

por meio do endereço eletrônico www.cdoutex.eb.mil.br. 

Art. 35. Está autorizado o estabelecimento de um canal técnico entre o 

C Dout Ex/COTER e as 1
a
 e 4

a
 SCh/EME para dar celeridade ao processo de aprovação do QC e 

QDM. 

http://www.cdoutex.eb.mil.br/


 

 

ANEXO A 
 

PROCESSO PARA ELABORAÇÃO DE QUADRO DE ORGANIZAÇÃO (QO) DE OM 

OPERATIVA 
 

 
FASE OBJETIVO OBSERVAÇÃO 

1. Reunião das informações 

doutrinárias existentes - consulta 

a publicações doutrinárias e QC 

existentes. 

1. Reunir  subsídios. 

2. Analisar dados sobre OM de outras 

Nações. 

Verificar: 

- manuais de operações 

(fundamentos e de concepção). 

- manual das funções de combate. 

- manual do escalão da OM 

considerado e escalões menores. 

- quadros de organização em vigor. 

2. Identificação da natureza da 

OM. 

- Identificar as capacidades, atividades, 

tarefas e limitações da OM. 
- 

3. Identificação do valor da OM 

(GU, U, SU). 

- Identificar as prováveis frações 

integrantes da OM. 

OM valor U - comandadas por 

Cel/Ten Cel. 

OM valor SU independente - 

comandadas por Maj e OM valor 

SU por Cap. 

4. Elaboração da base doutrinária. 
- Formatar de acordo com os padrões 

estabelecidos. 
- 

5. Esboço genérico da estrutura da 

OM. 

- Identificar, preliminarmente, as 

OM/SU/frações com relação de 

subordinação de primeiro nível. 

- 

6. Elaboração da Estrutura 

Organizacional. 

- Formatar de acordo com os padrões 

estabelecidos. 
- 

7. Esboço da estrutura até a menor 

fração prevista para integrar a 

OM. 

1. Identificar as necessidades de chefias 

nos escalões menores. 

2. Identificar as necessidades de 

especialistas para atender os requisitos de 

apoio logístico e de apoio ao combate. 

A visualização deve chegar até o 

escalão seção, turma ou equipe. 

8. Elaboração da primeira versão 

do QC segundo modelo. 

- Formatar o QC de acordo com os 

padrões estabelecidos. 

Consultar, constantemente, a 

legislação de apoio.  

9. Submeter a primeira versão 

corrigida do QC à apreciação de 

outros analistas. 

- Permitir que outras falhas porventura 

existentes sejam identificadas por outros 

analistas não envolvidos com o processo. 

- 

10. Elaborar o Plano de 

Necessidades Específicas da OM. 

1. Identificar as Vtr que serão 

empregadas para transportar cada fração. 

2. Detalhar as necessidades de 

motoristas, radioperadores e outros 

especialistas. 

- 

11. Corrigir as falhas porventura 

encontradas. 

- Ajustar o QC, de modo que a OM tenha 

as capacidades exigidas. 
- 

12. Apresentar o QC para 

apreciação do chefe da Divisão de 

Formulação Doutrinária do 

C Dout Ex/COTER. 

- 

Se for o caso, consultar outros 

órgãos ou OM para se posicionarem 

em relação ao QC. 

13. Corrigir as falhas porventura 

encontradas. 
- - 

14. Assinatura do Ch do 

C Dout Ex/COTER no QC. 
- - 

15. Encaminhar o QO ao EME 

para aprovação. 
- - 

 



 

 

ANEXO B 

 

MODELO DE BASE DOUTRINÁRIA 

 

 

 

 

  

 

COTER                                                                                                             QO ___________ 

 

REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO 

 

C Dout Ex                                        BASE DOUTRINÁRIA                              QUADRO 0-0 

1. CAPACIDADES OPERATIVAS 

- Cerrar sobre o inimigo a fim de destruí-lo ou capturá-lo utilizando o fogo, a manobra, o 

combate aproximado e a ação de choque. 

- Manter o terreno, impedindo, resistindo e repelindo o ataque inimigo por meio do combate 

aproximado, do fogo e de contra-ataques. 

- ... 

 

 

 

2. ATIVIDADES E TAREFAS 

- Conduzir operações ofensivas e defensivas continuadas. 

- Aproveitar o êxito e perseguir o inimigo batido. 

- ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE ACESSO RESTRITO 
 

Art. 44 e 45 do Dec 7.845, de 14 de Nov de 2012 
 

MATERIAL DE ACESSO RESTRITO 
 

Art. 44 e 45 do Dec 7.845, de 14 de Nov de 2012 
 



 

 

ANEXO C 

 

MODELO DE BASE ORGANIZACIONAL 

 

 

 

EME                                                                                                                  QO ___________ 

 

CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA 

 

1
a
 Subchefia                                   BASE ORGANIZACIONAL                        QUADRO 0-0 

1. MISSÃO 

- Formar o aspirante a oficial da reserva do Exército Brasileiro. 
 

 

2. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

- Formar os futuros oficiais da reserva. 

- Supervisionar as atividades dos Núcleos de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR). 

- Observar o processo de padronização do ensino da doutrina do Exército Brasileiro. 

- ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO D 

 

MODELO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE OM OPERATIVA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MATERIAL DE ACESSO RESTRITO 
 

Art. 44 e 45 do Dec 7.845, de 14 de Nov de 2012 
 

MATERIAL DE ACESSO RESTRITO 
 

Art. 44 e 45 do Dec 7.845, de 14 de Nov de 2012 
 



 

 

ANEXO E 

 

MODELO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE OM NÃO OPERATIVA 

 

 

EME                                                                                                                    QO ___________ 

 

CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA 

 

1
a
 Subchefia                        ESTRUTURA ORGANIZACIONAL                    QUADRO 0-1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO F 

 

MODELO DE QUADRO DE CARGOS (QC) 
 

 

 



 

 

ANEXO G 

 

MODELO DE PLANO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA 

FRAÇÃO VTR ARMT OBS 

Seç Cmdo 

1 (uma) VBTE, 

Ambulância Média 

 

 

 

1 (uma) VBTP 

 

1 (uma) Mtr .50 -1 VBTP para Gp Mnt 

Pel Eng Apoio 

16 (dezesseis) VBE 

Eng Especializadas 

 

1 (uma) Mtr 7,62 

mm 

- 1 (uma) VBE Socorro Média, de 

Rodas. 

- 4 (quatro) VBE com Ponte de 

Pequena Brecha de 15 metros. 

- 4 (quatro) VBE com os 

implementos de lâmina na frente 

e braço de escavadeira à 

retaguarda. 

- 2 (duas) VBE com sistema para 

detecção de minas. 

- 1 (uma) VBE Guindaste, de 

Rodas. 

- 4 (quatro) VBE c/arado 

removedor de minas 

 



 

 

ANEXO H 

 

MODELO DE QUADRO DE DOTAÇÃO DE MATERIAL (QDM) 

 

 
 

COTER Chefe C Dout Ex 


