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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar o quadro de dotação de material da Companhia de

Engenharia  de  Pontes  e,  caso necessário,  propor  novos  materiais  que  adequem  a  estrutura  às

necessidades  do  apoio  de  engenharia  às  Brigadas  Blindadas.  Neste  trabalho  o  autor  procurou

analisar o quadro de dotação de material constante no Dados Médio de Planejamento (DAMEPLAN)

da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2008, sendo assim base de dados para a realização de um

questionário com o objetivo de possuir  embasamentos para propor novos materiais  ao quadro de

dotação. Além disso, o autor procurou trabalhar com as duas Unidades de Engenharia do Exército

Brasileiro que apoia duas Brigadas Blindadas: O 12º Batalhão de Engenharia de Combate, que apoia

a 6ª Brigada de Infantaria Blindada;  e o 5º Batalhão de Engenharia de Combate, que apoia a 5ª

Brigada de Cavalaria Blindada - sendo Unidades que prestam apoio de mobilidade, contramobilidade

e  proteção  a  estas  Grandes  Unidades  -  sendo  a  Companhia  de  Engenharia  de  Pontes  e  seus

materiais, fator primordial para melhor execução do apoio prestado pelos Batalhões de Engenharia. 

Palavras-chave: Companhia de Engenharia de Ponte; Materiais; Dados Médio de Planejamento.

RESUMÉN

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el cuadro de dotación de material de la Compañía de

Ingeniería de Puentes e, si necesario, proponer nuevos materiales que se adecuan a estructura a las

necesidades del  apoyo de ingeniería a las Brigadas Blindadas.  En este trabajo  el  autor hice una

pesquisa con finalidad de analizar el cuadro de dotacíon de material constante en el Datos Medio de

Planeamiento (DAMEPLAN) de la Escuela de Aperfeccionamiento de Oficiales, 2008, siendo así base

de datos para la realizacíon de un cuestionario con el objetivo de tener datos para proponer nuevos

materiales al cuadro de dotacíon. Además, el autor  ha buscado trabajar con las dos Unidades de

Ingeniería del Ejército Brasileño que apoyan dos Brigadas Blindadas: el 12º Batallón de Ingeniería de

Combate, que apoya la 6ª Brigada de Infantaria Blindada y el 5º Batallón de Ingeniería de Combate

que apoya la 5ª Brigada de Cavalaria Blindada - siendo Unidades que prestan apoyo de mobilidad,

contramobilidad e proteccíon a estas Grandes Unidades - siendo la Compañía de Puentes con sus

materiales factor primordial para mejor ejecucíon del apoyo hecho por los Batallones de Ingenieros.  



Palabras llave: Compañía de Ingeniería de Puente; Materiales; Datos Medio de Planeamiento.
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1 INTRODUÇÃO

O  presente  trabalho  tem como  objetivo  analisar  o  quadro  de  dotação  de

material da Companhia de Engenharia de Pontes do Batalhão de Engenharia de

Combate  Blindado  e,  propor  novos  materiais  que  adequem  a  estrutura  às

necessidades do apoio de engenharia às Brigadas Blindadas.

Durante o fim do século XX e o início do século XXI houve um grande avanço

tecnológico que, de algum modo, interferiu em diversas guerras ocorridas no mundo.

Estudiosos, já no século XX, verificaram que era necessária a mudança de

doutrinas  devido  a  grande  mudança  que  vinha  acontecendo  no  período.  “Tão

aceleradas são as mudanças na cena mundial, hoje em dia, que agora as revisões

doutrinárias – que acostumavam acontecer a cada quarenta ou cinquenta anos –

são necessárias de ano em ano ou de dois em dois anos”. (TOFLLER, 1993, Pg.

72).

Cabe destacar que a ideia de realizar as mudanças no Exército Brasileiro já

estava sendo planejada desde a década de 70:

As  primeiras  ideias  de transformação  no  Exército  Brasileiro  surgiram na
década de 1970 do século passado, a partir da discussão sobre Evolução
em Assuntos Militares (EAM) e Revolução em Assuntos Militares (RAM),
mesclando  a  dinâmica  do  progresso  gradual  com  a  necessidade  de  se
romper paradigmas na busca da plena capacidade de superar oponentes e
cumprir a missão. (JÚNIOR, 2012, Pg. 19)

“No  Século  XXI,  três  fatos  impactaram  o  planejamento  estratégico  do

Exército: o surgimento da era do conhecimento, a emergência do Brasil como nação

de  grande  relevância  mundial  e  a  imprevisibilidade  marcante  dos  conflitos...”

(VERDE OLIVA, 2013, p. 8).

Nesta  situação  atual,  faz  se  necessário  que  as  instituições,  incluindo  o

Exército Brasileiro, realizem seu aperfeiçoamento e aprimoramento, assimilando e

adquirindo  todo  conhecimento  e  material  necessários  para  acompanhar  as

evoluções que aconteceram nesse período.

A evolução para a Era do Conhecimento implica organizar-se, equipar-se e
adestrar-se para obter resultados decisivos nas operações, pela capacidade
de  pronta  resposta  e  pelo  adequado  e  eficiente  emprego  do  poder  de
combate.  O  Exército  deverá  ser  dotado  de  meios  que  proporcionem
letalidade seletiva, mobilidade, flexibilidade e elasticidade; estar sustentada
em  uma  doutrina  efetiva  e  atualizada;  integrado  por  recursos  humanos
altamente  treinados  e  motivados;  e  dispor  de  produtos  de  defesa  com
elevado teor tecnológico. (VERDE OLIVA, 2013, p.9)
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Sendo  assim,  as  mudanças  e  evoluções  na  doutrina  e  nos  Materiais  de

Emprego Militar (MEM) foram acontecendo de forma contínua, e estudos acontecem

de tal forma que a Instituição Exército Brasileiro esteja em condições de ser utilizada

conforme prevê a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 142: “... e destinam-se

à  defesa  da  Pátria,  à  garantia  dos  poderes  constitucionais  e,  por  iniciativa  de

qualquer destes, da lei e da ordem.” (PLANALTO, 1988)

Com  base  nesse  contexto  de  evoluções  na  tecnologia  e  mudanças  na

doutrina e emprego de MEM do Exército Brasileiro, faz-se necessária uma análise

no  quadro  de  dotação  de  material  da  Companhia  de  Engenharia  de  Pontes  do

Batalhão de Engenharia de Combate e, caso necessário, propor novos materiais que

adequem  a  estrutura  às  necessidades  do  apoio  de  engenharia  às  Brigadas

Blindadas.

1.1 PROBLEMA

O Exército Brasileiro possui,  no sistema de Engenharia, duas Unidades de

Combate,  as quais  são subordinadas a  duas Grandes Unidades Blindadas:  o  5º

Batalhão de Engenharia  de Combate,  localizada na cidade de Porto  União-  SC,

subordinada à 5ª Brigada de Cavalaria Blindada; e o 12º Batalhão de Engenharia de

Combate,  localizado  em  Alegrete-  RS,  subordinado  a  6ª  Brigada  de  Infantaria

Blindada.

Este Trabalho de Conclusão de Curso vai analisar o Quadro de Dotação de

Material (QDM) da Companhia de Engenharia de Pontes (Cia E Pnt) previsto no

Quadro  de  Dotação  de  Material  do  Dados  Médios  de  Planejamento,  Escola  de

Aperfeiçoamento de Oficiais, 2008, dos Batalhões de Engenharia de Combate (BE

Cmb)  e,  caso  necessário,  propor  novos  materiais  que  atendam  plenamente  às

necessidades  das  Unidades  subordinadas  às  Brigadas  Blindadas  (Bda  Bld),

procurando responder a seguinte  pergunta:  os materiais  previstos atualmente no

Dados Médios de Planejamento da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais atendem

as necessidades da Cia E Pnt do BE Cmb Bld para realizar o apoio de engenharia

da melhor maneira possível às Unidades subordinadas às Bda  Bld?
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1.2 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL

-  Analisar  o  Quadro  de  Dotação  da  Cia  E  Pnt  do  BE Cmb e,  caso  seja

necessário, propor novos materiais que adequem a estrutura às necessidades do

apoio de engenharia às Brigadas Blindadas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Citar o Quadro de Dotação da Cia E Pnt do Batalhão de Engenharia de

Combate e, se necessário,  propor novos materiais que adequem a estruturas às

necessidades do apoio de engenharia à Brigada de Blindada.

1.3 METODOLOGIA 

A  pesquisa  foi  conduzida  realizando  análise  do  Quadro  de  Dotação  de

Material  da  Companhia  de  Engenharia  de  Ponte do  Batalhão de Engenharia  de

Combate, prevista nos Dados Médios de Planejamento (DAMEPLAN) da Escola de

Aperfeiçoamento de Oficiais, 2008.

O trabalho foi limitado às Companhias de Engenharia de Ponte do 5º Batalhão

de  Engenharia  de  Combate  (5º  BE Cmb)  e  do  12º  Batalhão  de  Engenharia  de

Combate  (12º  BE  Cmb),  tendo  em  vista  serem  as  unidades  de  Engenharia

existentes atualmente que apoiam duas Grandes Unidades Blindadas.

Quanto à abordagem, a metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa dos

dados constantes no DAMEPLAN, verificando as características dos materiais da

Companhia de Engenharia de Pontes, além disso, um questionário será respondido

por militares que estão servindo ou que já serviram no 5º BE Cmb e no 12º BE Cmb,

com o objetivo de coleta de dados.

Por fim, as informações serão juntadas e comparadas com as contidas no

DAMEPLAN, sendo assim será proposta, ou mantida, uma dotação de material para

a Cia  E Pnt  do BE Cmb,  de maneira  que esta  Unidade cumpra sua missão da

melhor forma possível. 

1.4 JUSTIFICATIVAS 
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O  apoio  realizado  pelo  5º  Batalhão  de  Engenharia  de  Combate  e  o  12º

Batalhão de Engenharia de Combate à 5ª Brigada de Cavalaria Blindada (5ª Bda C

Bld) e à 6ª Brigada de Infantaria Blindada (6ª Bda Inf Bld),  respectivamente,  em

especial a Companhia de Engenharia de Pontes, com todo seu material de dotação,

é  de  fundamental  importância,  tendo  em  vista  as  necessidades  das  Unidades

orgânicas das Bda Bld  no apoio à  sua mobilidade,  contramobilidade e  proteção,

sendo fator multiplicador do poder de combate. 

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem por finalidade realizar uma análise

do Quadro de Dotação de Material prevista na Cia E Pnt e, caso necessário, propor

novos materiais  que atendam plenamente às necessidades de diversos tipos de

apoio prestados às Unidades subordinadas à 5ª Bda C Bld e à 6ª Bda Inf Bld.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA

Conforme Brasil (1984, p 1-5), a Brigada de Infantaria Blindada é uma Grande

Unidade formada basicamente por Batalhões de Infantaria Blindada. Possui como

características principais  mobilidade, potência de fogo e relativa proteção blindada.

Além destes Batalhões, fazem parte do organograma da Bda Inf Bld: uma

Companhia de Comando, um Pelotão de Polícia do Exército, um Batalhão Logístico,

um Grupo de Artilharia, uma Companhia de Artilharia Antiaérea, uma Companhia de

Comunicações, uma Companhia de Engenharia (podendo ser um Batalhão tipo II),

um Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, um Regimento de Carro de Combate e

dois Batalhões de Infantaria Blindado.

Figura 1: organograma da Brigada de Infantaria Blindada.
Fonte: Brasil,1984, p. 1-6

Esta Brigada é utilizada, normalmente,  em operações ofensivas,  tendo em

vista sua natureza e características peculiares.

Conforme Brasil (1984, p. 14-1), “A Brigada de Infantaria Blindada é instruída

para conduzir operações terrestres altamente móveis, particularmente de natureza

ofensiva”.
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Quanto à organização para o combate, a Bda Inf Bld emprega, normalmente,

suas  Unidades  sob  a  forma  de  Força  Tarefa,  em  que  combina  elementos  de

Infantaria com elementos de Cavalaria.

“A brigada pode organizar forças-tarefa de armas combinadas para emprego.

Tais forças são criadas pelo reforço recíproco de elementos de infantaria e de carros

de combate” (BRASIL, 1984, p. 1-13). 

2.2 A ARMA DE ENGENHARIA

A Engenharia do Exército Brasileiro tem seu surgimento no século XVIII, com

a criação do Batalhão de Engenheiros em 1855 na cidade do Rio de Janeiro- RJ. 

“O Batalhão de Engenheiros, surgido no alvorecer de 1855, era a simbiose

harmônica  de  apoio  e  dependência  dos  quadros  técnicos  e  dos  denodados

combatentes” (BRASIL, 1999, p. 1-1). Este Batalhão teve seu trabalho destacado

durante a Guerra do Paraguai, em especial na conquista e manutenção da ilha de

Redenção, sob o comando do Tenente Coronel João Carlos Vilagran Cabrita, hoje

patrono da arma de Engenharia do Exército Brasileiro.

Tendo em vista o avanço tecnológico ocorrido durante a segunda metade do

século XIX e início do século XX, os meios utilizados nas guerras e batalhas foram

substituídos, sendo necessárias mudanças de estruturas nos diversos Exércitos pelo

mundo, com a finalidade de inserir novas técnicas de batalhas, aumentando o poder

de combate do Exército.  

A evolução qualitativa e quantitativa do apoio de Engenharia às operações é
uma  necessidade  constante  da  concepção  do  combate  ar-terra,  com  o
emprego de forças altamente móveis, sistema de armas de maior  poder,
alcance  e  precisão,  além  de  operações  com  maior  profundidade  e
dispersão.  Ao  mesmo  tempo,  a  Engenharia  deve  estar  capacitada  para
atuar em diversos ambientes operacionais, como o combate convencional
aproximado, de resistência, de manutenção da paz ou de defesa interna.
(BRASIL,1999, p. 1-1).

Com o avanço tecnológico, o Exército Brasileiro tem aprimorado seus meios

de dotação, adquirindo materiais de última geração, como por exemplo, a Viatura

Blindada  Guarani,  viatura  de  transporte  de  pessoal,  utilizada  principalmente  por

tropa da arma de Cavalaria e Infantaria.
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Sendo assim, para melhor atender ao apoio prestado à arma base, a arma de

Engenharia vem acompanhando e se adequando às novas demandas de apoio; seja

inovando seus materiais, seja adquirindo materiais de alta tecnologia. 

A  Arma  de  Engenharia  realiza  vários  trabalhos  em proveito  ao  elemento

apoiado  com finalidade  de  proporcionar  movimento  contínuo  e  ininterrupto,  com

aberturas de passagens em obstáculos e transposição de cursos d’água, além de

realizar missões que visam deter e retardar o avanço inimigo, realizando trabalhos

de Organização do Terreno e realizando tarefas que visam reduzir  ou anular  os

efeitos causados pelo inimigo.

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

apoiar a mobilidade, a contramobilidade e a proteção, caracterizando-se como um

fator multiplicador do poder de combate” (BRASIL, 1999, P.1-2).

As Unidades de Engenharia do Exército Brasileiro são classificadas em duas

categorias, conforme sua funcionalidade: as Unidades de Engenharia de Combate e

as Unidades de Engenharia de Construção.

A Engenharia de Construção é empregada na Zona de Administração ou na

Zona de Retaguarda e visa à realização de obras de construção. Na paz, realiza

obras e serviços de engenharia visando o adestramento da tropa com objetivo de

atender ao bem estar da população e ao desenvolvimento nacional, sempre alinhado

ao adestramento de seu pessoal para possível utilização em período de guerra. 

A Engenharia de Combate visa no apoio às armas base, sendo utilizada no

apoio a mobilidade, contramobilidade e proteção na Zona de Combate.

O BE Cmb, inserido no sistema de engenharia, tem a missão primordial de
multiplicar o poder de combate da Divisão ou do Exército de Campanha (Ex
Cmp),  conforme  a  sua  destinação,  assegurando-lhes  mobilidade,
contramobilidade,  proteção  e  ampliando  o  apoio  de  engenharia  aos
escalões de engenharia orgânicos das grandes unidades (GU) ou grandes
comandos (G Cmdo) subordinados. (BRASIL, 2001, p. 2-1)

Essa característica é similar à Engenharia do Exército dos Estados Unidos da

América (EUA). Porém, diferencia nas mais variadas especialidades de Unidades de

combate que os EUA possuem, sendo elas,  conforme Unitad States (1943, p.2):

Batalhão  de  Engenharia  de  Combate;  Esquadrão  de  Engenharia;  Batalhão  de

Engenharia Blindado; Batalhão de Engenharia Motorizado; Batalhão de Engenharia

de  Montanha;  Batalhão  de  Engenharia  Paraquedista;  Companhia  de  Engenharia

Leve;  Batalhão  de  Engenharia  Pesado;  Companhia  de  Engenharia  de  Ponte

(tradução do autor). 
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A  Engenharia  do  Exército  Brasileiro,  dentro  da  esfera  de  combate,  está

dividida em Batalhão de Engenharia de Combate, podendo ser blindada ou não;

Companhia de Engenharia de Combate Paraquedista; e Companhia de Engenharia

de Combate, podendo ser mecanizada ou não.

O  apoio  de  Engenharia  realizado  por  essas  Unidades  e  Subunidades  é

materializado  na  realização  de  trabalhos  de  reconhecimentos  especializados,

estradas, pontes, organização do terreno, instalações, assistência técnica às demais

armas,  quadros  e  serviços,  estudo  do  terreno,  manutenção  do  equipamento  de

engenharia, cartografia e produção de água tratada.

O Exército Brasileiro está se adaptando ao novo sistema de organização dos

Batalhões  de  Engenharia  de  Combate  Blindado,  em  que  apoiam  as  Grandes

Unidades  Blindadas.  Isso,  tendo  em vista  que  a  Engenharia  apoia  sempre  dois

escalões acima.  “A  E Bda é constituída  por  uma Companhia  de Engenharia  de

Combate” (BRASIL, 1999, p. 2-27). Porém o 5º Batalhão de Engenharia de Combate

e o 12º Batalhão de Engenharia de Combate apoiam a 5ª Brigada de Cavalaria

Blindada e a  6ª  Brigada de Infantaria  Blindada,  devido às peculiaridades destas

Grandes Unidades.

2.3 O BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE

O Batalhão de Engenharia de Combate tem em seu organograma 01 (uma)

Companhia de Comando e Apoio, 01 (uma) Companhia de Engenharia de Ponte e

03 (três) Companhias de Engenharia de Combate.

Figura 2: organograma do Batalhão de Engenharia de Combate.
Fonte: Brasil,2001, p. 2-4
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A  estrutura  organizacional  dos  Batalhões  de  Engenharia  de  Combate

Blindada é diferente do Batalhão de Engenharia de Combate. Conforme Escola de

Aperfeiçoamento de Oficiais (2008, p 5-23), os BE Cmb subordinados das Bda Inf/

Cav Bld são do tipo II, ou seja, possuem 2 (duas) Companhias de Combate.

Já o Batalhão de Engenharia Blindado dos Estados Unidos da América possui

em sua estrutura  organizacional,  conforme United States (1943,  p.58),  01 (uma)

Seção de Comando, 01 (uma) Companhia de Comando, 04 (quatro) Companhias de

Combate  e  1  (um)  Departamento  de  Saúde.  Esta  organização  é  diferente  da

estrutura organizacional dos seus Batalhões de Engenharia de Combate em que

possuem 01 (uma) Seção de Comando, 01 (uma) Companhia de Comando, 03 (três)

Companhias de Combate e 1 Departamento de Saúde.

Conforme Brasil (2001, p. 2-3) o BE Cmb possui como missões: multiplicar o

poder de combate da Divisão de Exército, proporcionando-lhe a mobilidade terrestre,

assegurando-lhe a contramobilidade e contribuindo para a sua proteção; além de,

quando necessário, apoiar a Engenharia dos elementos subordinados à Divisão de

Exército.

A Companhia de Comando e Apoio (C C Ap) possui como missão “prover os

meios para o comando e logística do Btl e equipamento de engenharia para as Cia E

Cmb” (BRASIL, 2001, p. 5-1).

A Companhia de Engenharia de Ponte (Cia e Pnt) possui como missão apoiar

a mobilidade dos elementos apoiados, utilizando de meios de transposição de curso

d’água, como por exemplo, portada pesada para transpor um rio e botes de assalto

para transpor elementos da arma base em um ataque.

“A Companhia de Engenharia de Combate é um dos elementos executivos do

BE Cmb.” (BRASIL, 2001, p. 7-3)

A Cia E Cmb é a companhia que, apoiada pelas demais Companhias do BE

Cmb, cumpre as diversas missões de apoio ao elemento da arma base da Divisão

de  Exército  (DE),  além  de  reforçar  as  Cia  E  Cmb  orgânicas  das  Brigadas

subordinadas à DE, conforme Brasil (2001, p. 7-1):

Realizar trabalhos de engenharia em proveito do elemento apoiado, reforçar
as  Cia  E  Cmb  orgânicas  das  Bda  e  apoiar  as  unidades  empregadas
diretamente pela DE, multiplicando o poder de combate das forças amigas,
proporcionando-lhes a mobilidade, assegurando-lhes a contramobilidade e
contribuindo para sua proteção.
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Os Batalhões  de Engenharia  de Combate estão mudando suas  estruturas

para  atender  plenamente  aos  apoios  solicitados  pelos  escalões  superiores,

principalmente, tendo em vista as mudanças tecnológicas que ocorreram nos últimos

dois séculos.  

Os  Batalhões  de  Engenharia  de  Combate  Blindado  adquiriram  viaturas

blindadas para  realizar  o  apoio  necessário  às Brigadas Blindadas,  que devido à

natureza da tropa apoiada e a especificidade de suas missões, necessita de meios

específicos na ocasião de um apoio, possibilitando aumentar seu poder de combate.

A Viatura Blindada Especializada de Engenharia e a Viatura Blindada de Engenharia

Lança Ponte, com a Ponte de Pequena Brecha, são exemplos de aquisições de alto

valor tecnológico e poder de combate, que facilitam no apoio às Grandes Unidades

Blindadas.

Esses materiais e viaturas, que apoiam na transposição de cursos d’água e

brechas, são locados na Companhia de Engenharia de Ponte (Cia E Pnt).

2.4 A COMPANHIA DE ENGENHARIA DE PONTE

A Companhia de Engenharia de Ponte (Cia E Pnt) é organizada para reforçar

as  Companhias  de  Engenharia  de  Combate  do  Batalhão  a  qual  esta  vinculada,

sendo fator preponderante no sucesso do apoio prestado às Unidades subordinadas

às Brigadas Blindadas.

A Cia E Pnt possui como missão principal,  conforme Brasil  (2001, p.  6-1),

apoiar a mobilidade da tropa utilizando seus meios para transposição de obstáculos,

principalmente cursos d’águas e brechas. Além disso, pode reforçar as Companhias

de Engenharia de Combate com seus materiais, aumentando assim, a capacidade

de apoio à arma base.

Reforçar as Cia E Cmb orgânicas do batalhão ou das brigadas com material
de  transposição  de  cursos  de  água  e,  em  alguns  casos,  com  pessoal
especializado  para  operação  e  lançamento  desse  material,  contribuindo,
dessa  forma,  para  o  apoio  a  mobilidade  dos  elementos  de  manobra
apoiados. (BRASIL, 2001, p 6-1)

 “A Subunidade poderá ser empregada por completo, ou ser reforçada com

elementos ou frações, ou com máquinas e equipamentos de outras Unidades, ou de

outras  Subunidades  do  Batalhão  a  qual  pertence.”  (ARGENTINA,  2001,  p.6,

tradução do autor).
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Conforme o manual  BRASIL,  2001, p.  6-1,  a Cia  E Pnt possui  o seguinte

organograma:

Figura 3: organograma da Companhia de Engenharia de Ponde do Batalhão de Engenharia
de Combate.
Fonte: Brasil, 2001, p. 6-1.

O Pelotão de Comando e Apoio possui como missão, conforme Brasil (2001,

p.6-3):

“...  prover  meios  para  o  funcionamento  do  PC;  transportar,  guardar  e
manutenir, até 3º escalão, o material de ancoragem de dotação do batalhão;
mobiliar  um  posto  de  controle  de  engenharia  (PCE),  sendo  que  as
necessidades adicionais em PCE poderão ser atendidas pela Cia E Cmb
orgânicas  do  Btl  ou  pela  engenharia  do  Esc  Sp;  e  guardar,  transportar,
manutenir  e lançar  as  pontes  lançadas  por  veículo  blindado (P LVB)  de
dotação do Btl.”

“O  Pelotão  de  Pontes  e  Portadas  Pesadas  possui  a  missão  de  lançar,

transportar, guardar e manutenir, até 3º escalão, o material de pontes e portadas

pesadas do BE Cmb.” (BRASIL, 2001, p 6-5).

“O Pelotão de Equipagens Leves tem por missão o transporte, a guarda e a

manutenção, até 3º escalão, dos botes de assalto, passadeiras e portadas leves da

dotação do Btl.” (BRASIL, 2001, p 6-6).

Para  atender  às  solicitações  de  apoios  às  Unidades  subordinadas  às

Brigadas Blindadas, o Batalhão de Engenharia de Combate (BE Cmb) possui um

Quadro de Organização (QO) composto de um Quadro de Cargos Previstos (QCP),

referente ao pessoal, e o Quadro de Dotação de Material (QDM), referente a todos

os materiais pertencentes à Organização Militar, incluindo os meios de engenharia

específicos empregados como apoio às Brigadas Blindadas, tendo características,

principalmente a natureza, que mais adequem para o apoio cerrado às Unidades

Subordinadas das Grandes Unidades Blindadas.
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Conforme  Dados  Médios  de  Planejamento  (DAMEPLAN)  da  Escola  de

Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército Brasileiro, 2008, os BE Cmb subordinados

ao Bda Inf Bld e Bda C Bld possuem os seguintes materiais:

Eng Bda

Inf

C Mec

Inf Mec

Inf Bld e C

Bld
Mtz L Pqdt Sl

      OM Eng

    Material
Cia E Cmb BEC Tipo II

Bote pneumático c/ motor de popa 15 12 20 15 24 75
Eq Psd Flu alumínio (144 m) 1 - 1 1 1 2
Eq Ptrd L 2 - 2 - - 6
Bote de assalto (da Eqp Prtd L) 24 - 24 - - 72
Eq Pnt Modular Pesada: - - - - 1 2
- Prtd Cl 55 ou - - - - 2 4
- Pnt Cl 55 (metros) - - - - 78,2 156,4
Pnt P Bre Classe 30 4 - - - 6 8
Vtr L Pnt P Bre (SR) – Classe 30/70 2 - - - - -
Pnt P Bre Classe 70 - - - - 6 8
VBE L Pnt Classe 30/70 - - - - 3 4
Eqp Mergulho autônomo 2 2 2 2 2 2
Compressor de ar 1 1 1 1 1 4
Motoniveladora 1 - - - - 4
Carregadeira sobre rodas 1 - - - 1 2
Trator sobre lagartas 1 - - - 2 4
Trator multiuso, tipo Bob cat - 4 4 4 3 3
Retro-escavo-carregadeira sobre rodas 1 1 1 1 1 2
Guindaste 1 - - 1 1 2
Rolo Compactador - - - - - 1
Vtr Basculante com capacidade 5 m3 5 - 3 3 5 6
Motoserra 10 10 10 10 10 12
Eqp Destruição 10 12 12 10 10 12
Eqp para abertura de trilha C Mna 12 12 10 - 3 12
Eqp para abertura de brecha em C Mna 1 3 3 - 1 9
Eqp detector C Mna 10 10 10 10 10 27
VBC Eng - - - - 3 6
Placas para reforçar solos (m/linear) 80 - - 80 80 160
Eqp tubos para Trsp fosso 2 2 4
Embarcação Patrulha de Esquadra - - - 20 - -
Embarcação Patrulha de Grupo - - - 10 - -
Embc Log Flu (balsa) - - - 2 - -
Embc Log Empurrador - - - 2 - -

Figura 4: principais materiais de engenharia previstos na Engenharia de Brigada.
Fonte: ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS, 2008, p. 5-22

Cabe  destacar  que  dos  materiais  listados  na  figura  4,  os  que  ficam,

normalmente, locados na Cia E Pnt são os materiais de transposição, tais como:

bote pneumático, motor de poupa, passadeira de alumínio, portada pesada, portada

leve, bote de assalto, equipamento de ponte modular pesada, ponte de pequena
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brecha classe 30 e 70, viatura blindada de engenharia lança ponte classe 30/70 e

placa para reforçar solo.

Cabe realizar uma pesquisa detalhada a respeito das características de cada

material,  além de confeccionar  um questionário para preenchimento por militares

que já serviram ou estão servindo na Cia E Pnt dos BE Cmb subordinados das

Brigadas Blindadas, com a finalidade de verificar a real utilização e emprego dos

materiais previstos no DAMEPLAN e, caso haja observações, verificar as sugestões

dos  militares,  conforme  suas  experiências  em  missões  de  apoio  a  arma  base,

propondo,  se  necessário,  materiais  para  comporem  o  Quadro  de  Dotação  de

Material do BE Cmb.

2.5 MATERIAIS DE DOTAÇÃO DA CIA E PNT 

2.5.1 BOTE PNEUMÁTICO COM MOTOR DE POUPA 

Material utilizado, principalmente, para transpor cursos d’água durante a fase

de assalto e realização de reconhecimento, o bote pneumático possui capacidade

variada entre 7 a 9 militares, dependendo do seu modelo.

Além das missões acima citadas, os botes pneumáticos podem ser utilizados

em “...operações  de  segurança  aquática,  mergulhadores  de  combate,  infiltração

aquática, assalto anfíbio, resgate e defesa civil, patrulhamento, mergulho, rafting e

esportes náuticos”. (PAOLI, 2009, Capítulo 9)
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Figura 5: bote pneumático
Fonte: PAOLI, Paulo Cesar de. Manual do Pontoneiro. Brasília, DF, 2009.

Conforme  Paoli  (2009,  capítulo  9)  no  Exército  Brasileiro,  os  botes

pneumáticos  podem  ser  classificados  em  dois  tipos:  botes  de  assalto  e  de

reconhecimento,  dependendo da  fase  da  operação  e  da  finalidade  das  diversas

missões.

Esse  material  fica  locado  na  Cia  E  Pnt  dos  Batalhões  de  Engenharia  de

Combate, conforme Paoli (2009, capítulo 9):

A  responsabilidade  pelo  transporte,  manutenção  e  armazenamento  dos
botes pneumáticos no Batalhão de Engenharia de Combate é da Turma de
Botes, do Grupo de Equipagem Leve pertencente ao Pelotão de Equipagem
de Assalto da Companhia de Engenharia de Pontes.

Conforme  os  Dados  Médios  de  Planejamento,  são  previstos  147  botes

pneumáticos  com  motor  de  popa  para  o  Batalhão  de  Engenharia  de  Combate

subordinado às Brigadas de Cavalaria Blindada, Brigadas de Infantaria Blindada e

Brigadas de Infantaria Mecanizada.

Cabe  destacar  que  o  motor  de  popa  é  utilizado  para  impulsionar

embarcações, facilitando o deslocamento da tropa.

Existem vários modelos de motor de popa de diversas potências, cabendo

assim o estudo prévio de sua utilização para melhor adequação de utilização do

material com a embarcação, evitando assim o mau uso, além de evitar acidentes.
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Figura 6: Motor de Popa
Fonte: PAOLI, Paulo Cesar de. Manual do Pontoneiro. Brasília, DF, 2009.

 São previstos, conforme Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (2008, p 5-

22), 75 motores de popa para o BE Cmb.

2.5.2 PASSADEIRA FLUTUANTE DE ALUMÍNIO

A passadeira flutuante de alumínio é um material  utilizado para transpor a

tropa a pé, principalmente infantaria, após a primeira fase de uma transposição de

curso de água.

Figura 7: passadeira flutuante de alumínio
Fonte:  PAOLI,  Paulo  Cesar  de.  Manual  do  Pontoneiro.  Brasília,  DF,
2009.
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Sua montagem é realizada durante a 2ª fase da transposição de curso de

água. Conforme Paoli (2009, capítulo 10) “Normalmente sua construção é iniciada

tão logo sejam eliminados os tiros diretos sobre os locais de travessia.”.

A responsabilidade de armazenamento deste material é da Cia E Pnt do BE

Cmb:

A responsabilidade pelo transporte, manutenção e armazenamento de uma
equipagem  nos  BE  Cmb  é  da  Turma  de  Passadeira,  do  Grupo  de
Equipagem  Leve  pertencente  ao  Pelotão  de  Equipagem  de  Assalto  da
Companhia de Engenharia de Pontes.(PAOLI, 2009,capítulo 10)

Cabe ressaltar  que  o  BE Cmb possui  capacidade  de  lançamento  de  144

metros de passadeira de alumínio. Para o uso deste material, deve-se ter atenção

quanto as suas restrições, conforme Paoli (2009, capítulo 10) “ correnteza até 2,43

m/s  com segurança  e  3,35  m/s  com restrição;  calado  até  1,22  m a  3,68  m da

margem (para montagem); calado mínimo de 0,50 m;  vão até 144,0 m.”

Conforme os Dados Médios de Planejamento, são previstos 2 equipamentos

de passadeira de alumínio para o Batalhão de Engenharia de Combate subordinado

às Brigadas de Cavalaria Blindada, Brigadas de Infantaria Blindada e Brigadas de

Infantaria Mecanizada.

2.5.3 EQUIPAMENTO DE PORTADA LEVE

Montada durante a segunda fase da transposição de curso d’água, a portada

leve é um meio de transposição utilizado para a travessia de viaturas e armamentos

pesados.  “As  portadas  leves  permitem  a  travessia  das  viaturas  e  das  armas

orgânicas de força de assalto e da artilharia leve.” (PAOLI, 2009, capítulo 11).
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Figura 8: Portada Leve
Fonte: PAOLI, Paulo Cesar de. Manual do Pontoneiro. Brasília, DF, 2009.

Dependendo da necessidade, a equipagem permite a construção de portada

de classe até 16. “Os componentes de uma equipagem possibilitam a construção de

três classes de portadas: classe 16, classe 12 e classe 8.” (PAOLI, 2009, capítulo

11).

Esta  equipagem fica  sob  a  responsabilidade  do  Pelotão  de  Equipagem e

Assalto da Companhia de Engenharia de Ponte.

A responsabilidade pelo transporte, manutenção e armazenamento de uma
equipagem  nos  Batalhões  de  Engenharia  de  Combate  é  do  Grupo  de
Portada pertencente ao Pelotão de Equipagem de Assalto da Companhia de
Engenharia de Pontes. .(PAOLI, 2009, capítulo 11)

Conforme  os  Dados  Médios  de  Planejamento,  são  previstos  6  (seis)

equipamentos  de  portada  leve  para  o  Batalhão  de  Engenharia  de  Combate

subordinado às Brigadas de Cavalaria Blindada, Brigadas de Infantaria Blindada e

Brigadas de Infantaria Mecanizada.

2.5.4 EQUIPAMENTO PONTE MODULAR PESADA
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Figura 9: Portada Ribbon Bridge
Fonte: PAOLI, Paulo Cesar de. Manual do Pontoneiro. Brasília, DF, 2009.

Hoje  o  Exército  Brasileiro  possui  a  Equipagem Ribbon  Bridge,  de  origem

alemã, adquirida durante a década de 90. 

Montada  com  o  auxílio  de  embarcações,  a  Portada  Ribbon  Bridge  é

transportada por viaturas de 7 toneladas. Conforme Paoli (2009, capítulo 12):

Cada  módulo  é  dobrado  em forma  de  “W”  e  é  transportado  em viatura
militarizada para 7 ton em qualquer terreno. Cada módulo ao ser lançado da
viatura  para  água,  desdobra  automaticamente  e  flutua.  A  montagem  de
pontes e portadas é realizada com o auxílio de embarcações de manobra.

Dependendo da quantidade de módulos lançados na água, a Portada permite

a travessia de viaturas de classe até 60.

A  ponte  modular  pesada  fica  locada  no  Pelotão  de  Pontes  e  Portadas

Pesadas da Cia E Pnt.

“O Pel é o responsável pelo lançamento e operação do material de Pnt tipo

“ribbon”,  caracterizando,  neste  caso,  seu  emprego  como  elemento  executivo.”

(BRASIL, 2001, p.6-6).

Conforme  os  Dados  Médios  de  Planejamento,  são  previstos  2  (dois)

equipamentos  de  ponte  modular  pesada  de  classe  55  para  o  Batalhão  de

Engenharia de Combate subordinado às Brigadas de Cavalaria Blindada, Brigadas

de Infantaria Blindada e Brigadas de Infantaria Mecanizada.
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2.5.5 PONTE PEQUENA BRECHA

Material  utilizado  para  apoio  à  mobilidade,  a  ponte  de  pequena brecha  é

utilizada para transpor obstáculos, como por exemplo, fosso anticarro e cursos de

água, podendo vencer um vão de até 20 metros, conforme Pitz (2016, p.55) “é capaz

de lançar uma ponte para cobrir um vão de até vinte metros num tempo médio de

três minutos.”.

Figura 10: Ponte Pequena Brecha Leguan
Fonte: JUNIOR, Marcos Aurélio de Oliveira Ramos. Transformação da Arma
de Engenharia, Rio de Janeiro-RJ, 2012.

Conforme os Dados Médios de Planejamento,  são previstos 16 pontes de

pequena  brecha  para  o  Batalhão  de  Engenharia  de  Combate  subordinado  às

Brigadas  de  Cavalaria  Blindada,  Brigadas  de  Infantaria  Blindada  e  Brigadas  de

Infantaria Mecanizada, sendo 8 pontes de classe 30 e 8 pontes de classe 70.

Porém, dependendo  da  velocidade  de  transposição,  a  Pnt  P  Bre  pode

transpor viaturas de até a classe 60, conforme Pitz (2016, p.56): “Podendo transpor

veículos com classe até 50 (viaturas a 10 km/h) ou classe 60 (viaturas a 5 km/h), ela

permite a transposição de todas as viaturas blindadas em uso hoje pelo EB.”

Existe a possibilidade de serem realizadas pontes conjugadas com finalidade

de transpor vãos de até 45 metros.

Uma das  possibilidades  da  VBE  L  Pnt  é  transpor  vãos  de  até  45m  de
largura, com 2,5m de profundidade e cursos d'água com profundidade de
1,5m e correnteza máxima de 1,7 m/s. Para tanto, tem-se a necessidade de
fazer o lançamento, utilizando-se duas (até 30m) ou três (até 45m) pontes.
Se o obstáculo for uma barreira ou um lago, a profundidade máxima sobe
para 4,5m. (PITZ, 2016, p.60)
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2.5.6 VIATURA BLINDADA DE ENGENHARIA LANÇA PONTE

A viatura blindada de engenharia lança ponte (VBE L Pnt) é utilizada para

lançar e recolher as Pontes de Pequenas Brechas. Conforme Pitz (2016, p.56) “... a

VBE L Pnt foi criada com a finalidade de lançar e recolher pontes, tendo por objetivo

possibilitar uma rápida transposição de obstáculos (de até 20m)”.

Figura 11: VBE L Pnt Leopard 1BR
Fonte:  PITZ,  Ígor  Berta. Viatura  blindada  especial  lançadora  de  pontes
leopard 1 br. Ação de choque, Santa Maria- RS, 2016.

Conforme  os  Dados  Médios  de  Planejamento,  são  previstos  4  (quatro)

viaturas blindadas de engenharia lança ponte para o Batalhão de Engenharia de

Combate subordinado às Brigadas de Cavalaria  Blindada,  Brigadas de Infantaria

Blindada e Brigadas de Infantaria Mecanizada.

Porém, atualmente, o 5º BE Cmb e o 12° BE Cmb possuem 2 (duas) VBE L

Pnt,  cada Unidade. “O Exército  Brasileiro possui dois BECmb Bld:  o 5º  e o 12º,

localizados  em  Porto  União-SC  e  Alegrete-RS,  respectivamente.  No  entanto,

existem apenas duas VBE L Pnt em cada uma dessas unidades.” (PITZ, 2016, p.56)

Conforme  Pitz  (2016),  as  VBE  L  Pnt  e  as  Pnt  P  Bre  estão  locadas  e

enquadradas no Grupo de Pontes de Pequena Brecha do Pelotão de Comando e

Apoio da Companhia de Engenharia de Pontes.

2.5.7 PLACAS PARA REFORÇAR SOLOS
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Material utilizado principalmente nos acessos aos locais de travessia, tem a

finalidade  de  evitar  atoleiros  em  regiões  de  solo  frouxo  ou  mole,  facilitando  a

travessia de um obstáculo, principalmente curso d’água. 

Figura 12: Reforçador de solo
Disponível  em  http://agsp.eb.br/site-
antigo/images/fotos/foto_placa_reforcadora.gif. Acesso em: 20 jun. 2017.

Conforme Junior  (2012,  p.  69)  “...  reforçadoras de solo  que possibilitam a

trafegabilidade  em  terrenos  pantanosos  ou  de  pouca  resistência  à  pressão,

proporcionando, assim, um melhor apoio de mobilidade.”.

Conforme  os  Dados  Médios  de  Planejamento  são  previstos,  em  metros

lineares,  160  (cento  e  sessenta)  metros  de  placas  reforçadora  de  solo  para  o

Batalhão  de  Engenharia  de  Combate  subordinado  às  Brigadas  de  Cavalaria

Blindada, Brigadas de Infantaria Blindada e Brigadas de Infantaria Mecanizada.

3 METODOLOGIA

Com finalidade de colher informações que permitissem formular uma possível

solução  para  o  problema,  o  delineamento  desta  pesquisa  contemplou  leitura

analítica e fichamento das fontes,  além de realizar questionário, argumentação e

discussão de resultados.
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Quanto à forma de abordagem do problema, foi  feita, principalmente,  uma

pesquisa qualitativa, sendo realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto,

além de ser obtidos dados através da realização de um questionário.

Quanto ao objetivo geral, foi empregado a modalidade descritiva, tendo em

vista  utilizar  dados  já  publicados  em  documentos  que  tratam  sobre  o  assunto,

realizando  um  questionário  com  uma  mostra  de  profissionais  que  possuem

experiência na área.

3.1  REVISÃO DA LITERATURA

A pesquisa foi iniciada com uma explicação da composição da Brigada de

Infantaria Blindada. Até o presente momento, não existe documento (manual) que

explique  sobre  o  organograma  da  Brigada  de  Cavalaria  Blindada,  por  isso  foi

utilizado apenas o organograma da Grande Unidade de Infantaria Blindada.

Na sequência, foi explicado sobre a arma de Engenharia. História, missão e

evolução dos meios, devido ao avanço tecnológico ocorrido no final do último século.

Após uma breve ambientação sobre a arma de Engenharia, coube explicar sobre o

Batalhão de Engenharia de Combate (BE Cmb).

Foi explicado sobre a organização do BE Cmb e sua missão, abordando os

elementos  subordinados  a  esta  Unidade,  dando  enfoque  na  Companhia  de

Engenharia de Ponte, foco principal deste trabalho. Com o objetivo de analisar os

materiais desta companhia, foi descrito o que atualmente está previsto no Quadro de

Dotação de Material  (Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2008),  descrevendo

sobre cada material, com sua finalidade e quantitativo existente.

Foram  utilizadas  as  palavras-chave:  Engenharia,  Brigada  Blindada,

Companhia de Engenharia de Ponte e materiais. Foram selecionados os manuais de

campanha C 5 -  1 Emprego de Engenharia, C 5 -  7 Batalhão de Engenharia de

Combate, C 5 -  10  O apoio de Engenharia no Escalão de Brigada e o C 7 - 30

Brigadas  de  Infantaria,  além  de  publicações  realizadas  em  revistas  militares

nacionais  e  internacionais,  Dados  Médios  de  Planejamento,  da  Escola  de

Aperfeiçoamento de Oficiais e manuais militares de outros países, como Argentina e

Estados Unidos da América.
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Quanto  ao  tipo  de  operação  militar,  a  revisão  de  literatura  limitou-se  a

operações de guerra,  com enfoque majoritário  no possível  emprego de apoio de

Engenharia, em especial o Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, à Brigada

de Infantaria Blindada e Brigada de Cavalaria Blindada.

a. Critério de inclusão:

- Estudos publicados sobre material de dotação dos Batalhões de Engenharia

de Combate subordinados às Brigadas Blindadas, em especial da Companhia de

Engenharia de Ponte; e

- Artigos relacionados ao emprego dos materiais de dotação do 5º Batalhão

de Engenharia  de  Combate  e  do  12º  Batalhão  de  Engenharia  de  Combate  nas

diversas atividades das Grandes Unidades as quais fazem parte.

b. Critério de exclusão: 

-  Estudos  que  abordam  sobre  o  material  de  dotação  dos  Batalhões  de

Engenharia de Combate que não são subordinados às Brigadas Blindadas; 

-  Documentos  e  artigos  que  abordam sobre  o  material  de  dotação  do  5º

Batalhão de Engenharia de Combate e do 12º Batalhão de Engenharia de Combate

que  não  sejam  empregados  no  apoio  às  Grandes  Unidades  as  quais  estão

subordinadas; e

-  Materiais  de  dotação  dos  Batalhões  de  Engenharia  de  Combate

subordinados às Brigadas Blindadas, que não sejam da Companhia de Engenharia

de Ponte.

 3.2 COLETA DE DADOS

Para a coleta de dados, a pesquisa se valeu de um questionário para verificar

opiniões a respeito dos dados constantes no Quadro de Dotação de Material (Escola

de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2008).

De forma aleatória foi enviado o questionário a alguns Oficiais, Subtenentes e

Sargentos  da  arma  de  Engenharia  formados  entre  1999  e  2015.  Dentre  estes

militares, foi enviado este modelo de fonte de coleta de dados para todos aqueles

cadastrados no Sistema de Cadastramento de Pessoal do Exército Brasileiro que

estão servindo  atualmente no 5º  Batalhão de Engenharia  de Combate e  no 12º
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Batalhão  de  Engenharia  de  Combate,  além  dos  militares  que  já  serviram  nas

referidas Unidades.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Visando atingir o objetivo específico de, se necessário, propor novos materiais

que  adequem  a  estrutura  às  necessidades  do  apoio  de  engenharia  à  Brigada

Blindada,  a  respeito  do  Quadro  de  Dotação  de  Material  da  Companhia  de

Engenharia  de  Ponte  dos  Batalhões  de  Engenharia  Blindados,  foi  realizado  um

questionário com perguntas a respeito do assunto.

Foram respondidos 61 (sessenta e um) questionários, sendo que destes 61

(sessenta e um) militares ( no universo de oficiais e praças), 36 (trinta e seis) ainda

não  serviram  em  Unidades  de  Engenharia  Blindada,  seja  o  5º  Batalhão  de

Engenharia de Combate Blindado, seja o 12º Batalhão de Engenharia de Combate

Blindado. E 25 (vinte e cinco) militares já serviram em uma Unidade de Engenharia

Blindada, sendo 11 (onze) no 12º BE Cmb e 13 (treze) no 5º BE Cmb.

Quanto ao período que estes militares serviram nas unidades blindadas, 22

(vinte e dois) militares (91% do universo de 25) serviram nestas Unidades a partir de

2010 até os dias atuais, e os outros 3 (três) militares (9%) serviram antes de 2010.

Sendo  assim,  a  coleta  de  dados  foi  realizada  com  militares  que  possuem

conhecimento  atual  a  respeito  dos  materiais  de  dotação  dos  Batalhões  de

Engenharia de Combate Blindado, sendo fontes possuidoras de opiniões a respeito

do assunto. Isso se confirma quando é realizada a pergunta a respeito se o militar já

cumpriu alguma missão de apoio à Brigada (a qual o BE Cmb está subordinada)

utilizando algum material da Companhia de Engenharia de Ponte, sendo respondido

positivamente por 23 (vinte e três) militares (92 %) e negativamente por 3 (três)

militares (8 %).

A respeito dos materiais propriamente ditos foi realizada a seguinte pergunta:

“Conforme prevê no Dados Médios de Planejamento da Escola de Aperfeiçoamento

de Oficiais, ano 2008, os materiais de dotação do BE Cmb são os que se seguem

abaixo.  De  acordo  com  sua  experiência,  selecione  os  materiais  que  sejam

essenciais  para  permanecer  na  Cia  E  Pnt  com  finalidade  de  apoiar  da  melhor

maneira possível as missões do Batalhão de Engenharia de Combate em apoio às

Brigadas Blindadas.”

Como resultado, foram compiladas as respostas gerando a seguinte tabela

com a porcentagem de militares que afirmam  a necessidade dos materiais fazerem

parte da Cia E Pnt de um Batalhão de Engenharia de Combate Blindado:
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Material
% que afirmam que o

material deverá fazer parte
da Cia E Pnt

Bote pneumático c/ motor de popa 96

Eq Psd Flu alumínio (144 m) 48

Eq Ptrd L 52

Bote de assalto (da Eqp Prtd L) 68

Eq Pnt Ponte Modular Pesada Cl 55 84

VBE L Pnt Classe 30/70 100

Compressor de ar 52

Carregadeira sobre rodas 56

Trator sobre lagartas 56
Retro-escavo-carregadeira  sobre

rodas 36

Guindaste (Munk) 68

Motoserra 68

Placas para reforçar solos 88

Eqp tubos para Trsp fosso 56

Trator multiuso 44

Rolo Compactador 32

Viatura Basculante 44

Pnt P Bre Cl 30 68

Pnt P Bre Cl 70 72

Eqp mergulho autônomo 72

VBC Eng 82
   Fonte:autor.

Do quadro acima, podemos citar alguns materiais que os militares concordam

em  fazer  parte  da  Cia  E  Pnt;  com  uma  porcentagem  de  70%  ou  acima  de

afirmações,  são:  bote  pneumático  com motor  de  poupa;  equipamento  de  ponte

modular  pesada classe 55,  Viatura  Blindada de Engenharia  Lança Ponte Classe

30/70, placa para reforçar solo, ponte de pequena brecha classe 70, equipamento de

mergulho autônomo e viatura blindada de combate de engenharia.

Cabe salientar que conforme citado na revisão de literatura, os materiais que

compõem  a  Cia  E  Pnt  de  um  Batalhão  de  Engenharia  Blindado  são:  bote

pneumático, motor de poupa, passadeira de alumínio, portada pesada, portada leve,

bote de assalto, equipamento de ponte modular pesada, ponte de pequena brecha

classe 30 e 70, viatura blindada de engenharia lança ponte classe 30/70 e placa

para reforçar solo.

Sendo assim,  apenas 48% dos  militares  concordam que  a  passadeira  de

alumínio deveria permanecer na Cia E Pnt, além do equipamento portada leve; e



32

(52%), indo de encontro com o que prevê o manual C 5-7 Batalhão de Engenharia,

em que esses materiais estão no Pelotão de Equipagem Leve da Cia  E Pnt do

Batalhão de Engenharia.

Outro aspecto interessante é a viatura blindada de combate de engenharia,

na qual 82 % dos militares concordam que esta viatura faça parte da dotação de

material da Cia E Pnt; o que contradiz com o manual C 5-7 Batalhão de Engenharia

de  Combate,  em  que  ela  faz  parte  da  dotação  de  material  da  Companhia  de

Comando e Apoio, especificamente no Pelotão de Engenharia de Apoio:

“O  Gp  de  VBC/Eng  é  dotado  de  viaturas  blindadas  de  combate  de

engenharia.” (BRASIL, 2001, p. 5-8)

Na  sequência  das  perguntas,  foi  realizado  o  seguinte  questionamento:

”Dentre os materiais previstos no QDM do BE Cmb subordinado à Brigada Blindada,

selecione, de acordo com sua experiência, quais materiais não são necessários para

compor o QDM da Cia E Pnt do BE Cmb.” Estas intervenções visou a redundância

da questão anterior.

A porcentagem de militares que concordaram nos materiais que não deveriam

permanecer na Cia E Pnt foi a seguinte:

Material
% que afirmam que o material

não deverá fazer parte da Cia E
Pnt

Bote pneumático c/ motor de popa 8

Eq Psd Flu alumínio (144 m) 44

Eq Ptrd L 44

Bote de assalto (da Eqp Prtd L) 20

Eq Pnt Ponte Modular Pesada Cl 55 12

VBE L Pnt Classe 30/70 12

Compressor de ar 32

Carregadeira sobre rodas 28

Trator sobre lagartas 32
Retro-escavo-carregadeira sobre 
rodas 44

Guindaste (Munk) 20

Motoserra 24

Placas para reforçar solos 8

Eqp tubos para Trsp fosso 16

Trator multiuso 32

Rolo Compactador 44

Viatura Basculante 44

Pnt P Bre Cl 30 28

Pnt P Bre Cl 70 16
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Eqp mergulho autônomo 24

VBC Eng 28
Fonte: autor.

Percebe-se,  no  quadro  acima,  que  os  maiores  percentuais  em  que  os

militares não concordam dos materiais pertencerem à Cia E Pnt são: equipamento

passadeira de flutuação de alumínio  (44%);  equipamento de portada leve (44%);

retro-escavo-carregadeira  sobre  rodas  (44%);  rolo  compactador  (44%)  e  viatura

basculante (44%). 

Verifica assim a ratificação dos dois equipamentos (passadeira de alumínio e

portada  leve)  em  não  permanecer  à  Cia  E  Pnt.  Isso  pode  ser  considerado

conveniente,  tendo  em vista  que  os  Pelotões  da  Companhia  de  Engenharia  de

Combate montam os respectivos equipamentos e o Pelotão de Equipagem Leve fica

com o transporte, guarda e manutenção desses materiais.

“O pelotão de equipagens leves (Pel Eq L) tem por missão o transporte, a

guarda  e  a  manutenção,  até  3º  escalão,  dos  botes  de  assalto,  passadeiras  e

portadas leves da dotação do Btl.” (BRASIL, 2001, p. 6-6 )

“Os Pel E Cmb lançam e operam as Prtd L e lançam as passadeiras, nas

operações de transposição de cursos de água.” (BRASIL, 2001, p. 7-7 )

Após a realização das perguntas pertinentes aos materiais já existentes no

Quadro de Dotação de Material do BE Cmb, foi aberto um espaço para sugestões de

materiais  que  possam  ser  acrescidos  aos  já  existentes,  tendo  como  respostas:

viatura  lançadora  de  reforçados  de  solo,  ponte  LSB,  viatura  Anfíbia  M3,  trator

multiuso remotamente controlado antiminas,  feixe de tudos (pipe facine),  portada

M3,  escadeira  hidráulica,  viatura  blindada  de  engenharia  especializada  em

desminagem; viaturas blindadas para abertura de brechas.

Cabe relembrar que os materiais que permanecem na Cia E Pnt são em apoio

à transposição de cursos  de  água  ou pequena brecha,  “Prover  equipamento de

transposição de curso de água e pequenas brechas para as Cia E Cmb/BE Cmb...”

(BRASIL, 2001, p. 6-2), sendo coerentes os seguintes materiais, conforme aqueles

ditos anteriormente: viatura lançadora de reforçados de solo, feixe de tubos (pipe

facine), portada M3.

A Viatura lançadora de reforçados de solo seria uma melhoria no material já

existente  de  reforçador  de  solo;  o  feixe  de  tubos  é  um implemento  da  viatura
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blindada de engenharia; e a ponte modular pesada M3 é uma portada pesada e/ou

ponte de origem alemã.

Além disso, ao fim do questionário, foi deixado um espaço para sugestões,

obtendo, entre outras respostas, as seguintes: 1. Convém dotar os BE Cmb Bld com

mais VBE L Pnt e com Prtd Ribbon mais modernas e/ou repotencializadas, uma vez

que, especificamente no caso das Ribbon, muitas delas já atingiram há muito tempo

uma condição de fadiga que praticamente inviabiliza sua operação, comprometendo

de maneira  importante  o eventual  apoio  à  mobilidade de uma tropa blindada; 2.

Devido à característica da tropa blindada de carregar materiais diversos poderia ser

implementado aos M113 um reboque adaptado à nova caixa do sapador. As VBE

Eng Leopard também poderiam ser empregadas junto aos Guaranis, podendo as

OM de Eng Blindadas também receberem as VB Guarani na versão 6x6 ou 8x8.

A sugestão que mais se enquadra ao objetivo deste trabalho científico é a

primeira, que aborda a repotencialização dos materiais, além de mais VBE L Pnt. 

Cabe salientar que, conforme QDM, a Cia E Pnt possuiria 4 (quatro) viaturas

blindadas de engenharia lançadora de ponte, porém atualmente nenhum Batalhão

de Engenharia de Combate Blindado do Brasil possui essa quantidade de viaturas,

para assim concluir, com práticas e experiências, sobre a necessidade de aumentar

a quantidade de VBE L Pnt no QDM dos batalhões.

A portada Ribbon é uma ponte modular pesada de origem norte americana

que  pode  ser  utilizada  como  portada  pesada.  Conforme  o  manual  de

acompanhamento da portada FBS 200 KRUPP, do 3º Batalhão de Engenharia de

Combate, a portada Ribbon pode ser de versão standard e de versão mais potente

da FBS 2000 KRUPP. Ainda, conforme este manual, esta portada pode ser utilizada

para transpor viaturas de até classe 100, dependendo de algumas características

como profundidade média da água e velocidade máxima da corrente em m/s com

carga regular.

Figura 13: capacidade da portada Ribbon
Fonte : Manual da Portada FSB 2000 KRUPP, p. 23.
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Descarte,  conclui  se  que  esta  portada  pode,  em determinadas  situações,

transpor qualquer  tipo de viatura em uso no Exército  Brasileiro  que, conforme o

DAMEPLAN, p. 5-1, a classe maior de viatura em uso no exército brasileiro é de 55,

sendo a Viatura Blindada de Combate de Carro de Combate M60 A3 TTS. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto aos objetivos propostos no início deste trabalho, podemos abordar

dois  aspectos  fundamentais  para  que  se  concluísse  a  respeito  do  tema  e  que,

portanto, foi essencial para uma proposta: o primeiro, a respeito da realização de

uma revisão de literatura que abordou, principalmente, o organograma do Batalhão

de Engenharia de Combate e os materiais da Companhia de Engenharia de Pontes

constantes no Quadro de Dotação de Material do Dados Médio de Planejamento

(DAMEPLAN),  Escola  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais,  2008,  relacionando  suas

características principais com as suas utilizações em diversas missões; o segundo

foi a realização de um questionário o qual foi  a base de apoio para a conclusão

deste trabalho, tendo como foco central, perguntas pertinentes sobre os materiais de

dotação do Batalhão de Engenharia de Combate, em especial, da Companhia de

Engenharia de Ponte.

Dentre alguns tópicos levantados durante a realização do questionário, cabe

destacar a aquisição de mais Viaturas Blindadas de Engenharia, para melhor apoiar

a Brigada Blindada, seja ela de Infantaria, seja de Cavalaria. Neste aspecto, cabe

ressaltar, que nenhum Batalhão de Engenharia de Combate do Exército Brasileiro

possui a dotação completa que prevê o DAMEPLAN da Escola de Aperfeiçoamento

de Oficiais, 2008. Logo, cabe reflexão quanto a real aquisição de mais viaturas. É

Cabível, portanto, a aquisição das viaturas que prevê o DAMEPLAN, para depois,

com  a  prática  e  a  experiências  em  manobras,  realizar  um  estudo  sobre  a

necessidade de aumentar o número previsto para aquele tipo de viatura. 

Por fim, após a verificação dos resultados do questionário, pôde se chegar a

uma  proposta  de  materiais  que  podem  fazer  parte  do  quadro  de  dotação  da

Companhia  de  Engenharia  de  Ponte  do  Batalhão  de  Engenharia  de  Combate

Blindado:

Material Quantidade

Bote pneumático c/ motor de popa 75

Bote de assalto (da Eqp Prtd L) 72

Eq Pnt Ponte Modular Pesada Cl 55 2

VBE L Pnt Classe 30/70 4

Compressor de ar 4

Carregadeira sobre rodas 2

Trator sobre lagartas 4
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Guindaste (Munk) 2

Motoserra 12

Placas para reforçar solos 160

Eqp tubos para Trsp fosso 4

Pnt P Bre Cl 30 8

Pnt P Bre Cl 70 8

Eqp mergulho autônomo 2

VBC Eng 6
Fonte: autor.

Conforme dito  anteriormente,  cabe,  primeiramente,  realizar  a  aquisição  de

todas as quantidades de materiais previstas neste quadro, o qual está previsto no

DAMEPLAN,  2008,  para  depois  realizar  um  estudo  a  respeito  da  quantidade

necessária para cada item, de tal forma que a Cia E pnt possa cumprir, da melhor

maneira possível, as missões de apoio ao combate à arma base. 
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APÊNDICE A

QUADRO DE DOTAÇÃO  DA COMPANHIA DE ENGENHARIA  DE PONTE DO

BATALHÃO  DE  ENGENHARIA  DE  COMBATE  SUBORDINADO  A  BRIGADA

BLINDADA.

Material Quantidade

Bote pneumático c/ motor de popa 75

Bote de assalto (da Eqp Prtd L) 72

Eq Pnt Ponte Modular Pesada Cl 55 2

VBE L Pnt Classe 30/70 4

Compressor de ar 4

Carregadeira sobre rodas 2

Trator sobre lagartas 4

Guindaste (Munk) 2

Motoserra 12

Placas para reforçar solos 160

Eqp tubos para Trsp fosso 4

Pnt P Bre Cl 30 8

Pnt P Bre Cl 70 8

Eqp mergulho autônomo 2

VBC Eng 6
Fonte: autor.
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APÊNDICE A

QUADRO DE DOTAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE PONTE

DO BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE SUBORDINADO A BRIGADA

BLINDADA.

Material Quantidade

Bote pneumático c/ motor de popa 75

Bote de assalto (da Eqp Prtd L) 72

Eq Pnt Ponte Modular Pesada Cl 55 2

VBE L Pnt Classe 30/70 4

Compressor de ar 4

Carregadeira sobre rodas 2

Trator sobre lagartas 4

Guindaste (Munk) 2

Motoserra 12

Placas para reforçar solos 160

Eqp tubos para Trsp fosso 4

Pnt P Bre Cl 30 8

Pnt P Bre Cl 70 8

Eqp mergulho autônomo 2

VBC Eng 6
Fonte: autor.


