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PORTARIA Nº 031-EME, DE 12 DE MAIO DE 2003

Aprova o Manual de Campanha C 5-31 - A
Engenharia Divisionária, 1ª Edição, 2003.

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 113 das IG 10-42 - INSTRUÇÕES GERAIS PARA A
CORRESPONDÊNCIA, AS PUBLICAÇÕES E OS ATOS ADMINISTRATIVOS NO
ÂMBITO DO EXÉRCITO, aprovadas pela  Portaria  do  Comandante do Exército
nº 041, de 18 de fevereiro de 2002, resolve:

Art. 1º Aprovar o Manual de Campanha C 5-31 - A ENGENHARIA
DIVISIONÁRIA, 1ª Edição, 2003, que com esta baixa.

Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua
publicação.



NOTA

Solicita-se aos usuários deste manual a apresentação de
sugestões que tenham por objetivo aperfeiçoá-lo ou que se destinem
à supressão de eventuais incorreções.

As observações apresentadas, mencionando a página, o
parágrafo e a linha do texto a que se referem, devem conter comentários
apropriados para seu entendimento ou sua justificação.

A correspondência deve ser enviada diretamente ao EME, de
acordo com o artigo 108 Parágrafo Único das IG 10-42 - INSTRUÇÕES
GERAIS PARA  A CORRESPONDÊNCIA, AS PUBLICAÇÕES E OS ATOS
ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO EXÉRCITO, aprovadas pela Portaria do
Comandante do Exército nº 041, de 18 de fevereiro de 2002.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1-1. FINALIDADE

Este manual trata da organização, missão, possibilidades, limitações e
emprego da engenharia divisionária (ED), grande comando de Arma, integrante da
divisão de exército (DE).

1-2. CONSIDERAÇÕES BÁSICAS

a. Quando combinado com os manuais C 5-1 EMPREGO DA ENGENHA-
RIA e C 5-7 O BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE, fornece orientação
aos comandantes e estados-maiores para o cumprimento da missão do grande
comando.

b. Evita ser detalhado em assuntos específicos para os quais existem
Manuais Técnicos ou de Campanha.
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CAPÍTULO 2

ENGENHARIA DIVISIONÁRIA (ED)

ARTIGO I

GENERALIDADES

2-1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Fig 2-1. Organograma da engenharia divisionária

LEGENDA:
(1) Organização básica da ED.
(2) Possui uma Sec Tec, além das Sec normais do EM.
(3) A organização básica sofre o acréscimo de outras U e SU em tipos
variáveis, conforme as necessidades.
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2-2. MISSÃO

a. A ED tem a missão de multiplicar o poder de combate da DE,
proporcionando-lhe mobilidade, assegurando-lhe a contramobilidade, contribuin-
do para a sua proteção e prestando apoio geral de engenharia.

b. Para cumprir a sua missão, emprega seus batalhões de engenharia de
combate (BE Cmb) em missões de combate, de apoio ao combate e de apoio
logístico (Ap Log).

c. As missões de combate relacionam-se, normalmente, à sua própria
segurança, quando estacionada ou em marcha, e, excepcionalmente, à defesa de
seus canteiros de trabalho e de obstáculos. Neste caso, necessitará sofrer uma
reorganização de sua estrutura normal.

d. As missões de apoio ao combate traduzem-se, geralmente, pela
realização dos trabalhos técnicos e cumprimento de missões logísticas que
caracterizam a Arma.

e. A principal missão logística abrange a manutenção até 3º escalão dos
materiais de engenharia sob seu controle.

ARTIGO II

COMANDO

2-3. GENERALIDADES

a. O comandante (Cmt) da ED desempenha as suas funções realizando
planejamentos, decidindo com oportunidade, emitindo ordens com eficiência,
supervisionando e comandando. Suas responsabilidades exigem completo co-
nhecimento sobre o emprego tático e técnico e sobre as possibilidades e
limitações de suas unidades, dos elementos apoiados e dos elementos que lhe
prestam apoio.

b. Exerce sua autoridade e estabelece diretrizes, missões e normas por
meio do canal de comando, atribuindo, contudo, um grau suficiente de autoridade
aos subordinados, a fim de que eles possam realizar as tarefas pelas quais são
responsáveis.

c. Deve colocar-se onde melhor possa dirigir, controlar e influir nas
operações.

d. Quando afastado do posto do comando, mantém-se em contato com este
por meio dos sistemas de comunicações. Qualquer novo conhecimento referente
à situação deve ser comunicado ao seu EM, na primeira oportunidade, bem como
as suas determinações correspondentes.

2-3/2-3
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2-4. RELAÇÕES COM O ESTADO-MAIOR

O Cmt utiliza seu estado-maior (EM) para obter informações, fazer propos-
tas, preparar estudos de situação, planos pormenorizados e ordens para o
cumprimento de suas decisões e para coordenar os planos e as operações. Deve
manter uma estreita ligação com os oficiais de seu EM, encorajando as
apreciações francas e a livre expressão de idéias, mantendo esses oficiais bem
informados.

2-5. RELAÇÕES COM OUTRAS UNIDADES

a. Elementos apoiados - O Cmt da ED deve assegurar-se de que foram
estabelecidas as comunicações e ligações necessárias, mantendo-se informado
sobre a situação e as necessidades em apoio.

b. Elementos em apoio suplementar
(1) Apoio suplementar por área - Ao Cmt do elemento apoiado cabe

determinar nessa área, suas necessidades, bem como as prioridades e, em
decorrência, solicitar a execução dos trabalhos que estejam dentro das possibi-
lidades do elemento que presta o apoio. A execução do trabalho é feita de acordo
com as especificações do escalão apoiado, cabendo a este sua verificação.

(2) Apoio suplementar específico - Cabe ao Cmt do elemento apoiado a
iniciativa do pedido para executar determinados serviços. O escalão que presta
o apoio designará um elemento para realizá-los. Como no apoio suplementar por
área, cabe ao Cmt da engenharia (Eng) apoiada verificar a execução dos trabalhos.

(3) Combinação das formas acima
(a) O apoio suplementar combinado alia aspectos do apoio suple-

mentar por área e do apoio suplementar específico.
(b) Comumente, caracteriza-se pela execução de trabalhos especí-

ficos numa faixa de terreno pré-determinada.

2-6. DUPLA FUNÇÃO DO ENGENHEIRO DIVISIONÁRIO

a. Como Cmt de tropa, comanda, além das tropas da ED, todos os
elementos de engenharia postos à disposição da DE, cabendo-lhe a missão de
planejar, coordenar e supervisionar todos os trabalhos de engenharia na zona de
ação (Z Aç) da divisão (Div).

b. O Cmt da ED é, também, o engenheiro da DE e, como tal, participa do
seu estado-maior especial. Como oficial do EM, incumbe-lhe assessorar o Cmt
Div, em todos os assuntos técnicos de engenharia e quanto às possibilidades de
apoio às operações planejadas ou em curso.

c. Tem, pois, dupla responsabilidade, surgindo daí a grande preocupação
em procurar exercê-las com plena eficiência, mesmo quando de seus afastamen-
tos temporários.

2-4/2-6
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2-7. ESTUDO DE SITUAÇÃO DO COMANDANTE

a. O estudo de situação é um processo lógico, sistemático e continuado de
raciocínio pelo qual um Cmt ou um oficial do EM considera todas as circunstâncias
que possam interferir no cumprimento da missão.

b. Qualquer operação deve ter sempre um objetivo definido. A missão de um
comandante, recebida através de ordens ou instruções do escalão superior (Esc
Sp) ou deduzidas da situação, requer o estabelecimento de linhas de ação bem
definidas. A determinação da linha de ação mais conveniente constitui a própria
finalidade do estudo de situação.

c. Quando o Cmt da ED realiza um estudo de situação como oficial do
estado-maior especial do escalão enquadrante, procura, particularmente, estabe-
lecer as influências que os diversos fatores da decisão, sob o ponto de vista da
engenharia, acarretam na manobra do comando apoiado. Há uma predominância
de problemas de ordem tática sobre os de ordem técnica e, nessas condições,
deve obedecer à forma geral do memento constante do Anexo “A” deste manual.

d. O estudo de situação deve concluir sobre qual a melhor linha de ação de
engenharia para apoiar a manobra decidida pelo comando tático e como soluci-
onar problemas técnicos específicos impostos à engenharia. Nesse caso, a forma
do estudo de situação pode sofrer uma adaptação, de modo a melhor atender a
essas finalidades, nos moldes do memento constante do Anexo “B”.

e. Embora apresentados nos Anexos “A” e “B” sob duas formas dife-
rentes, os estudos de situação de engenharia de 1ª e 2ª fases fazem parte de um
mesmo processo de análise de fatores que possuem aspectos comuns entre si.

ARTIGO III

ESTADO-MAIOR

2-8. GENERALIDADES

a. O EM auxilia o Cmt da ED no exercício de suas funções, sendo
constituído pelo chefe do estado-maior (Ch EM), oficiais do estado-maior geral e
oficiais do estado-maior especial.

b. O estado-maior geral compõe-se do E1, do E2, do E3, do E4 e do E5,
que são os principais auxiliares do comandante.

c. O estado-maior especial compõe-se, basicamente, dos Cmt BE Cmb e
do Ch Sec Tec.

2-9. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

a. Atribuições do estado-maior da ED

2-7/2-9



2-5

C 5-31

(1) Assessorar o comandante no exercício do Cmdo.
(2) Obter as informações apropriadas e fornecer ao Cmt os estudos e

informações solicitadas.
(3) Elaborar os planos da ED e transformá-los em ordens aos Cmdo

subordinados.
(4) Fiscalizar a execução dos planos e ordens, propondo as medidas

necessárias para cumpri-las.

b. Os oficiais do EM não têm autoridade de comando. Ao transmitir ordens
para os elementos (Elm) subordinados, eles o fazem em nome do Cmt. Os limites
de sua autoridade são determinados nas normas do Cmt, que é o responsável
pelas ordens expedidas pelos membros do estado-maior.

2-10. CHEFE DO ESTADO-MAIOR

a. O Ch EM, principal auxiliar e conselheiro do Cmt da ED, coordena e
supervisiona os pormenores das operações e da administração, permitindo
assim, ao comandante, concentrar-se em assuntos de comando mais importan-
tes.

b. O chefe do EM é o substituto do Cmt nos seus impedimentos, devendo
mantê-lo informado das decisões tomadas na sua ausência.

c. Principais atribuições
(1) Responder pelo comandante quando este se ausentar do posto de

comando (PC).
(2) Chefiar o EM da ED, coordenando e dirigindo suas atividades.
(3) Supervisionar o estabelecimento e a operação do PC da ED.
(4) Organizar o relatório do G Cmdo e o boletim interno.
(5) Verificar o registro e o relatório de rotina das seções do EM.
(6) Coordenar a organização das normas gerais de ação do G Cmdo.
(7) Outras atribuições, a critério do comandante.

d. O Ch EM permanece, normalmente, no PC, não devendo dele se afastar
quando o comandante estiver ausente. Nos deslocamentos do PC, normalmente,
se desloca com o último escalão.

2-11. E1

a. O E1 tem responsabilidades de EM relacionadas com o planejamento,
a coordenação, a fiscalização e o cumprimento de funções inerentes às atividades
de administração de pessoal. Normalmente, permanece no PC da ED.

b. Principais atribuições
(1) Prestar informações sobre o pessoal necessário para o planejamento

e a conduta das operações.
(2) Expedir instruções relacionadas com efetivos, registros e relatórios.
(3) Receber e encaminhar o pessoal para o recompletamento;

9-9/2-11
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(4) Encaminhar os extraviados à seus respectivos destinos e manter em
dia a relação dos ausentes.

(5) Realizar o controle do registro dos assuntos relativos à justiça e
disciplina da ED.

(6) Manter um registro dos prisioneiros de guerra, capturados pela ED,
para servir de base às informações do comando.

(7) Informar sobre o destino a ser dado aos mortos e auxiliar na sua
identificação, mantendo o registro de sepultura.

(8) Assegurar meios para a obtenção e a manutenção do estado moral
da tropa, apresentando as recomendações para citações, condecorações e
punições, supervisionando a distribuição e a coleta da correspondência e a escala
de dispensas, coordenando com os capelães as atividades religiosas e planejan-
do, coordenando e fiscalizando a execução do programa de recreação.

(9) Supervisionar o movimento, a organização e o funcionamento interno
das instalações do PC, além de organizar a turma de estacionamento.

(10) Organizar o boletim, supervisionado pelo Ch EM.
(11) Processar a correspondência oficial, com exceção da relativa às

ordens e instruções sobre as operações.
(12) Autenticar os planos, as ordens e as instruções, com exceção das

de combate.
(13) Inspecionar o comportamento, o reajustamento e o controle do

pessoal.
(14) Recomendar as transferências, as designações, as promoções e as

classificações do pessoal.
(15) Desempenhar funções administrativas não designadas especifica-

mente a outro oficial de EM.

c. Documentação a cargo da 1ª Seção
(1) NGA - organização e redação da parte referente à 1ª seção.
(2) Controle das ocorrências:

(a) diário da unidade;
(b) caderno de trabalho.

(3) Controle do efetivo:
(a) sumário diário de pessoal;
(b) mensagem diária de efetivo;
(c) mapa da força;
(d) quadro de necessidade de recompletamento.

(4) Relatórios, planos e ordens:
(a) relatório periódico de pessoal;
(b) relatório de perdas;
(c) relatório de disciplina;
(d) parágrafo 3 - ADMINISTRAÇÃO, do relatório de situação de

operações, nos assuntos referentes a pessoal;
(e) parágrafo 4 - LOGÍSTICA, da ordem ou plano de operações, nos

assuntos referentes a pessoal;
(f) parágrafo 3 - PESSOAL, da ordem administrativa, nos assuntos

referentes a pessoal;
(g) ordens fragmentárias e logísticas.

2-11



2-7

C 5-31

2-12. E2

a. A principal responsabilidade do E2 é manter o Cmt e os oficiais do EM
informados sobre a situação e as possibilidades do Ini, sobre o terreno e as
condições meteorológicas. Apresenta ao Cmt, também, sugestões sobre as
medidas de contra-inteligência. Baseado nos elementos essenciais de inteligên-
cia (EEI) do Esc Sp e nas necessidades de inteligência da ED, o E2 estabelece
um plano de busca para a coleta de dados.

b. Principais atribuições
(1) Realizar o estudo de situação de inteligência e o estudo de situação

de contra-inteligência, para o Cmt da ED e demais membros do EM.
(2) Elaborar o estudo do terreno para o seu G Cmdo e para auxiliar o E2

da DE em seu estudo de situação.
(3) Cooperar na direção das instruções de inteligência, contra-inteligên-

cia, reconhecimento e camuflagem do pessoal.
(4) Supervisionar as atividades de contra-inteligência e camuflagem.
(5) Manter íntima ligação com as seções de inteligência dos Esc Sp,

subordinados, vizinhos e Elm apoiados, tendo em vista a troca de dados e auxílio
mútuo no esforço da busca.

(6) Prever as necessidades em cartas, fotocartas e fotografias aéreas,
para obtenção e distribuição.

(7) Estudar e interpretar fotografias aéreas.
(8) Preparar e difundir relatórios de inteligência.
(9) Manter em dia a carta de situação.

c. Documentação a cargo da 2ª seção
(1) NGA - assuntos referentes à 2ª seção.
(2) Controle das ocorrências:

(a) caderno de trabalho;
(b) arquivo de inteligência;
(c) diário da seção.

(3) Relatórios, planos e ordens:
(a) relatórios de inteligência;
(b) EEI;
(c) subparágrafo “Forças Inimigas” da ordem ou do plano de opera-

ções.
(4) Estudos:

(a) estudo do terreno;
(b) estudo de situação de inteligência;
(c) estudo de situação de contra-inteligência.

(5) Diversos:
(a) plano de busca;
(b) controle de busca;
(c) ordens de reconhecimentos.

2-12
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2-13. E3

a. O E3 tem responsabilidades de EM sobre os assuntos referentes à
organização, à instrução e às operações de combate da ED e dos elementos em
reforço ou outras relações de comando, além de ser o oficial DQBN da ED.

b. Principais atribuições
(1) Organização:

(a) fazer o estudo continuado da organização dos BE Cmb apresen-
tando sugestões para modificações dos quadros de organização;

(b) recomendar a passagem de elementos à disposição de outros,
tendo em vista uma organização que facilite o cumprimento da missão;

(c) estudar a distribuição de pessoal e de material.
(2) Instrução:

(a) preparar diretrizes de instrução, programas e ordens;
(b) planejar e conduzir exercícios no terreno ou manobras;
(c) organizar e dirigir cursos;
(d) inspecionar e verificar a instrução;
(e) organizar os registros e relatórios de instrução.

(3) Operações:
(a) estudo continuado da situação tática tomando por base:

- as instruções recebidas do escalão superior (diretrizes);
- atuação das tropas vizinhas e apoiadas;
- o dispositivo e as possibilidades das tropas amigas;
- as linhas de ação que possam vir a ser adotadas;
- o moral e a capacidade de combate da tropa;
- as perdas, os recompletamentos e os reforços;
- a situação do inimigo;
- o terreno e as condições meteorológicas;
- a situação dos equipamentos, dos suprimentos e dos serviços;
- as possibilidades dos elementos orgânicos e em reforço.

(b) designação de regiões de estacionamento e escolha do local do
PC;

(c) coordenação dos reconhecimentos e das medidas de segurança
da ED nas marchas, nos altos, nas zonas de reunião (Z Reu), bem como do PC
e das instalações logísticas;

(d) emprego tático da ED;
(e) coordenação com os planos de fogos, inclusive apoio aéreo para

bater os obstáculos lançados;
(f ) defesa de área de retaguarda;
(g) elaboração de ordens e planos, registros e relatórios;
(h) manter atualizada a carta de situação da unidade;
(i) planejar os deslocamentos de tropas, a formação e o tipo de

transporte exigido;
(j) coordenar o plano de comunicações com a finalidade de manter

ligações entre o comandante da ED, o PC e os BE Cmb.

2-13
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c. Documentação a cargo da 3ª seção
(1) NGA - assuntos referentes à 3ª seção.
(2) Controle das ocorrências:

(a) diário da seção;
(b) caderno de trabalho.

(3) Relatórios, planos e ordens:
(a) relatório de situação de engenharia;
(b) ordem ou plano de operações;
(c) subparágrafo de engenharia da ordem ou plano de operações da

DE;
(d) ordens fragmentárias.

(4) Estudo de situação de operações.

2-14. E4

a. O E4 é o principal responsável pelas atividades de Ap Log da ED. Cabe-
lhe coordenar e fiscalizar os serviços dos elementos de execução, bem como,
manter estreita ligação com o E3 para providenciar o apoio à execução dos planos
de emprego da ED.

b. Principais atribuições
(1) Assistir e manter o Cmt informado sobre a situação logística da ED.
(2) Planejar, coordenar e supervisionar as atividades logísticas no âmbito

da ED.
(3) Coordenar com o escalão superior os assuntos pertinentes à

logística.
(4) Elaborar planos e ordens logísticas.
(5) Assistir os comandos subordinados nos assuntos pertinentes à

logística.
(6) Planejar e coordenar a exploração de recursos locais de engenharia.
(7) Controlar e supervisionar os trens das unidades da ED.

c. Documentação a cargo da 4ª seção
(1) NGA - assuntos referentes à 4ª seção.
(2) Controle das ocorrências:

(a) diário da seção;
(b) caderno de trabalho.

(3) Relatórios, ordens e planos:
(a) parágrafo 4º da ordem ou plano de operações;
(b) planos relativos às atividades logísticas;
(c) ordens fragmentárias logísticas.

2-15. E5

a. O E5 é o principal responsável quanto aos assuntos civis e à comunica-
ção social.
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b. Principais atribuições
(1) Assistir e manter o Cmt da ED informado sobre a situação em relação

a civis.
(2) Planejar, coordenar e supervisionar as atividades relacionadas com

civis no âmbito da ED, coordenando com o escalão superior os assuntos
pertinentes.

(3) Elaborar planos e ordens relativos à comunicação social e aos
assuntos civis, supervisionando a execução.

(4) Assistir os comandos subordinados nos assuntos relativos ao trato
com civis.

(5) Coordenar o apoio civil para as operações e as medidas preventivas
contra a interferência civil nessas operações.

(6) Coordenar o apoio da ED à população.
(7) Estabelecer os procedimentos e o desenvolvimento das normas para

a implantação e continuidade do programa de ação cívico-social.
(8) Coordenar as atividades referentes à comunicação social e aos

assuntos civis.
(9) Supervisionar as atividades das equipes de assuntos civis.
(10) Elaborar o estudo de situação de assuntos civis.
(11) Coordenar, com outras seções do EM e com os funcionários do

governo local, a parte de assuntos civis dos planos da ED que envolvam assuntos
de natureza política, econômica ou social.

(12) Executar a política nacional e as diretrizes baixadas pela força
terrestre do teatro de operações terrestre sobre programas e projetos envolvendo
operações de assuntos civis em apoio às operações.

(13) Elaborar normas, planos e programas e coordenar as atividades
funcionais de assuntos civis nas operações em curso ou futuras.

(14) Assessorar o comandante e orientar os comandos subordinados
sobre a interferência das atividades civis nas operações militares.

(15) Levantar a disponibilidade e a localização de mão-de-obra e recursos
materiais para a ED.

(16) Estabelecer procedimentos para o controle e cuidados com refugi-
ados, evacuados e deslocados, na área de operações da ED.

c. Documentação a cargo da 5ª seção
(1) NGA - assuntos referentes à 5ª seção.
(2) Controle das ocorrências:

(a) diário da seção;
(b) caderno de trabalho.

(3) Relatórios, ordens e planos:
(a) parágrafo 6º da ordem ou plano de operações;
(b) planos relativos às atividades civis;
(c) ordens fragmentárias correspondentes.

2-16. CHEFE DA SEÇÃO TÉCNICA

a. O oficial chefe da seção técnica é o responsável perante o Cmt da ED pelo
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planejamento, coordenação e supervisão dos trabalhos de engenharia, que
requeiram alto grau de aprimoramento técnico, realizados pelas tropas de ED.

b. Principais atribuições
(1) Coletar e processar os dados sobre o controle dos trabalhos que estão

em execução.
(2) Determinar as necessidades dos meios para a execução dos

trabalhos.
(3) Controlar os trabalhos de engenharia em execução.
(4) Propor alternativas de emprego dos meios disponíveis.
(5) Analisar projetos, planos de trabalho e pareceres técnicos.
(6) Propor ao comando formas de maximizar a eficiência dos elementos

envolvidos.
(7) Elaborar pareceres, relatórios técnicos e documentos acerca dos

trabalhos.
(8) Prestar orientação técnica aos elementos de engenharia envolvidos

em obras militares.

ARTIGO IV

COMPANHIA DE COMANDO

2-17. ESTRUTURA

Fig 2-2. Organograma da Cia Cmdo da ED

2-18. MISSÕES

A Cia Cmdo tem como principais missões:

- prover os meios para o funcionamento do PC/ED;

- prover as comunicações para o Cmdo ED;

- instalar, mobiliar e operar o Posto de Saúde do Cmdo ED;

- receber, controlar e distribuir todo o suprimento destinado ao Cmdo ED;

- executar o suprimento Classe I de todo o Cmdo ED.
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2-19. ATRIBUIÇÕES

a. A Sec Cmdo é responsável pelo funcionamento e segurança do Cmdo Cia
e pela segurança do Cmdo ED.

b. O Pel Cmdo é o responsável pela operação do PC/ED, mobiliando as
seções do estado-maior da ED, provendo comunicações eficientes e confiáveis
(instala e opera um centro de comunicações e desenvolve atividades de segurança
das Com e as medidas pertinentes de guerra eletrônica, além da execução da Mnt
de 2º Esc no material de Com) e instalando e operando o Posto de Saúde do Cmdo
ED.

c. O Pel Adm encarrega-se da atividade logística de suprimento por meio
de seus grupos de administração e de suprimento. Além disso, é responsável por
apoiar em pessoal a 2ª Seção do EMG, no que tange a reconhecimentos de
engenharia e especializado.

d. O Pel Mnt Trnp realiza as atividades logísticas de manutenção e de
transporte por meio das seções de manutenção e de transporte.

e. O Pel E Ap realiza os trabalhos necessários à instalação e operação do
Cmdo ED.

ARTIGO V

BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE DIVISIONÁRIO

2-20. ESTRUTURA

Fig 2-3. Organograma do BE Cmb/DE
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2-21. MISSÕES

a. Multiplicar o poder de combate da DE, assegurando-lhe a mobilidade
terrestre, a contramobilidade, a proteção e o apoio geral de engenharia.

b. Apoiar a Eng das GU integrantes da DE, quando necessário.

2-22. POSSIBILIDADES

a. Planejar e supervisionar os trabalhos de engenharia em sua área de
responsabilidade.

b. Executar reconhecimentos especializados de engenharia.

c. Executar os trabalhos de reparação, conservação e melhoramento de
estradas, vaus, bueiros e pontilhões.

d. Apoiar a DE na transposição de cursos de água obstáculos, com
pessoal, botes de assalto, passadeiras, portadas leves, portadas pesadas,
pontes e outros equipamentos especializados.

e. Apoiar as unidades empregadas diretamente pela DE.

f. Realizar a manutenção, até 3º escalão, de seu material de engenharia.

g. Coordenar a exploração e o emprego dos recursos locais de engenharia.

h. Lançar ou construir obstáculos e executar outros trabalhos de organiza-
ção do terreno que requeiram mão-de-obra e/ou equipamentos especializados.

i. Construir, lançar e remover obstáculos, inclusive subaquáticos.

j. Realizar abertura e fechamento de passagens em obstáculos, inclusive
campos de minas.

l. Destruir armadilhas e cargas explosivas preparadas pelo inimigo.

m. Participar do planejamento e da execução do sistema de barreiras da
DE.

n. Balizar pistas e vaus.

o. Executar trabalhos de destruição, inclusive subaquáticos.

p. Executar, com limitações, trabalhos de construção, reparação e conser-
vação de instalações necessárias ao comando e ao apoio logístico da divisão, tais
como, pistas de pouso, locais de aterragem, instalações de comando (PC), de
observação (P Obs) e abrigos.

q. Prestar assistência técnica de engenharia às tropas divisionárias e às
brigadas que a integram, nos assuntos pertinentes à Eng.

r. Prover sua segurança, quando estacionada ou em marcha.
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s.  Realizar os trabalhos de camuflagem de interesse do conjunto e os que
exijam técnicas ou Eqp especializados.

t. Enquadrar, por períodos limitados, até mais duas SU de Eng, especializadas
ou não.

u. Reforçar até duas Bda em primeiro escalão com meios em pessoal e
material.

2-23. PECULIARIDADES

a. O BE Cmb da ED tem sua capacidade operacional limitada pelo
quantitativo de meios à sua disposição, principalmente, nos seguintes trabalhos:

(1) construção de instalações de campanha;
(2) construção de estradas e pontilhões.

b. Na defesa de seus canteiros de trabalho e durante seus deslocamentos,
tem sua capacidade de atuar limitada pelo armamento orgânico.

c. Dentro das características de apoio em profundidade, o BE Cmb é
empregado, normalmente, na área de retaguarda da DE, recebendo ou não uma
área de responsabilidade, com o objetivo de apoiar as necessidades desta área
e ficar em condições de aumentar o apoio de engenharia aos elementos de
engenharia que necessitarem.

d. O BE Cmb é o elemento responsável pela execução dos trabalhos de
engenharia no âmbito da DE. Para tal, possui os seguintes materiais:

(1) pontagem - botes de assalto, passadeiras de alumínio, portadas
leves, equipagens de pontes e viaturas lançadoras de pontes de pequenas
brechas;

(2) equipamentos de engenharia - motoniveladoras, carregadeiras de
rodas, guindastes, tratores de esteira, retro-escavadeiras e compressores de ar;

(3) viaturas especializadas - caminhões basculantes, viaturas blindadas
de combate de engenharia (VBC Eng) e viaturas blindadas para transporte de
pessoal (VBTP);

(4) equipamentos especializados para empregos diversos - reforçadores
de solos, geradores de fumaça, sonares, reboques com disseminadores de minas
e reboques para abertura de passagens em obstáculo.

e. Os elementos de execução do BE Cmb são, essencialmente, suas
companhias de engenharia de combate.

f. Maiores detalhes sobre o Batalhão de Engenharia de Combate Divisionário
poderão ser obtidos no Manual de Campanha C 5-7 BATALHÃO DE ENGENHA-
RIA DE COMBATE.
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CAPÍTULO 3

ENGENHARIA DIVISIONÁRIA NAS OPERAÇÕES OFENSIVAS

ARTIGO I

GENERALIDADES

3-1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As operações ofensivas são essenciais para se obter resultados decisivos.
Para isso, a ED se organiza convenientemente para prover o apoio de engenharia
adequado à DE.

a. Nesse tipo de operação, a rapidez do combate é decisiva para a obtenção
do sucesso. Assim, a missão precípua da ED é apoiar a mobilidade da DE,
multiplicando seu poder de combate.

b. Portanto, a ED, como escalão intermediário da engenharia das GU e do
Ex Cmp, deverá buscar atender dois fundamentos das operações ofensivas que
se destacam entre os demais: o fogo e movimento e a impulsão do ataque.

c. A ED tem como encargo logístico a manutenção de 3º escalão do seu
material de engenharia orgânico, sendo constante em todos os tipos de operações
ofensivas.

d. No desdobramento dos seus batalhões, a ED pode atribuir missões
específicas ou áreas de responsabilidade, justapostas ou sucessivas, de acordo
com o tipo de operação conduzida e outras condicionantes.



C 5-31

3-2

ARTIGO II

MARCHA PARA O COMBATE

3-2. MISSÃO

Na marcha para o combate, a ED tem como missão principal apoiar as
ações de obtenção ou de restabelecimento do contato com o inimigo, buscando
assegurar vantagens que facilitem as operações futuras. Para isso, deve propor-
cionar o apoio à mobilidade, à contramobilidade e à proteção necessárias a esse
tipo de operação ofensiva, além de prestar o apoio geral de Eng.

3-3. PLANEJAMENTO E EMPREGO

a. Os meios de Eng são articulados de forma a apoiar as ações do grosso
da Div.

b. Quando o contato é remoto, o desdobramento dos meios da ED deve
atender, em particular, às necessidades de apoio ao movimento dos elementos
da base divisionária e dos elementos lançados à frente do grosso da Div e para a
garantia do fluxo logístico.

c. Quando o contato é iminente, a engenharia divisionária deve adotar um
desdobramento compatível com a situação e com as necessidades da Div, de
forma a apoiar, rapidamente, as ações em força a serem empreendidas pelas
grandes unidades subordinadas.

d. A engenharia divisionária, nas marchas para o combate, atua normalmen-
te centralizada, desdobrando seus meios para realizar missões específicas em
benefício do grosso da Div. Se necessário, reforça com meios de engenharia a
força de cobertura e os elementos de reconhecimento.

e. O apoio aos elementos lançados à frente do grosso da Div, geralmente,
se processa atribuindo-se um reforço (situação de comando) de meios, em
pessoal e material, a esses elementos. Isso se dá notadamente quando os
elementos lançados não dispõem de engenharia orgânica. O apoio de Eng
fornecido deve estar habilitado a assegurar o deslocamento dos elementos
apoiados e, também, a colher informes de engenharia.

f. As tropas de Eng em reforço aos elementos de reconhecimento e de
segurança da Div e à Eng das Bda subordinadas, apesar de não estarem sob o
comando direto da ED, por meio dos canais técnicos, mantém o engenheiro
divisionário informado sobre o andamento dos trabalhos técnicos e, principalmen-
te, sobre os reconhecimentos por elas realizados.
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3-4. EXECUÇÃO DO APOIO

a. Reconhecimentos especializados
(1) Os reconhecimentos de Eng têm por objetivo, primordialmente, a

complementação e atualização de dados referentes à rede de estradas, aos
pontos críticos, aos obstáculos, às armadilhas e às destruições realizadas pelo
inimigo.

(2) Os dados obtidos pela Eng das Bda, complementados pela ED, serão
processados no sistema engenharia, via canal técnico, com a rapidez necessária
para permitir a confecção de planos de operações oportunos e precisos.

b. Estradas e Pontes
(1) O apoio ao deslocamento das tropas divisionárias é a prioridade da

ED, uma vez que as brigadas possuem Eng orgânicas.
(2) Em virtude das características desse tipo de operação, os trabalhos

de estradas serão, essencialmente, de reparação, destinados a eliminar os
efeitos causados pela ação do inimigo sobre as estradas. Adicionalmente, a ED
realizará trabalhos de conservação necessários à operação. Excepcionalmente,
poderá executar trabalhos de melhoria e de construção.

(3) Os trabalhos de pontes limitar-se-ão à manutenção do fluxo, manten-
do a impulsão da DE. Para isso, as PLVB terão largo emprego nesse tipo de
operação.

c. Organização do Terreno - Em virtude do pouco tempo disponível para
o lançamento de obstáculos, a ED poderá apoiar as forças de segurança (força
de cobertura e força de proteção), que se utilizarão ao máximo dos obstáculos
naturais. Quando necessário, lançará obstáculos artificiais que demandem tempo
e material reduzidos.

3-5. APOIO DO ESCALÃO SUPERIOR

Os meios da ED podem não ser suficientes para atender, em determinadas
circunstâncias, às  necessidades da Div. Nesse caso, a engenharia de exército
(E Ex), por meio do apoio suplementar, assume os encargos na retaguarda da
zona de ação da divisão, de modo a liberar a ED para o apoio mais à frente.

ARTIGO III

RECONHECIMENTO EM FORÇA

3-6. MISSÃO

No reconhecimento em força, a missão principal da ED é apoiar as ações
ligadas diretamente ao combate, atendendo, principalmente, às necessidades
adicionais de apoio de engenharia das tropas empregadas em primeiro escalão.
Nessa operação, a ED terá como missão principal o apoio à mobilidade das tropas
da DE.
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3-7. PLANEJAMENTO E EMPREGO

O planejamento e o emprego dessa operação se assemelha ao de um
ataque, sendo que, neste caso, as necessidades do apoio da ED serão mais
reduzidas em virtude das características da operação.

3-8. EXECUÇÃO DO APOIO

A ED complementará as missões de reconhecimentos especializados das
brigadas, uma vez que as necessidades nessa atividade serão intensas e
volumosas, pois deve-se obter o máximo de informações num curto espaço de
tempo. Esse apoio tenderá a ser realizado através do apoio suplementar
específico às tropas da DE.

3-9. APOIO DO ESCALÃO SUPERIOR

Os meios da ED podem não ser suficientes para atender, em determinadas
circunstâncias, às necessidades da Div. Nesse caso, a engenharia de exército,
por meio do apoio suplementar, assume os encargos na retaguarda da Z Aç da
Div, de modo a liberar a engenharia divisionária para o apoio mais à frente.No
entanto, as características dessa operação indicam que esse apoio será neces-
sário em situações excepcionais.

ARTIGO IV

ATAQUE

3-10. MISSÃO

No ataque, a missão principal da ED é apoiar as ações ligadas diretamente
ao combate, atendendo, principalmente, às necessidades adicionais de apoio de
engenharia das tropas empregadas em primeiro escalão. A prioridade de apoio é,
normalmente, atribuída à Bda que realiza o ataque principal da manobra da Div.
Isso exige que:

a. o engenheiro divisionário mantenha um estreito contato com os engenhei-
ros das Bda, a fim de conhecer antecipadamente suas necessidades;

b. o máximo de apoio de Eng esteja prontamente disponível para atender
a essas necessidades.
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3-11. PLANEJAMENTO

a. O planejamento da operação, no escalão Div, é conduzido em fases, de
acordo com os planos táticos. Disso decorre, para a ED, a fixação de uma fase
inicial até a mudança do limite de retaguarda da Div ou do limite avançado de
trabalho da engenharia de exército, implicando no reajustamento de grande parte
da Eng da Div empenhada em trabalhos à retaguarda. As fases seguintes,
raramente, podem ser planejadas em detalhes desde o início. No decorrer das
operações, à medida que as informações forem sendo obtidas e os planos de
operações completados, o apoio de engenharia será detalhado.

b. No início das operações ofensivas, os meios da ED estão, normalmente,
concentrados, permitindo um melhor apoio às Bda. No final de cada fase das
operações, esses meios estão distendidos ao máximo. É necessário que, para
a fase seguinte, o escalão superior substitua a engenharia divisionária nos
trabalhos de retaguarda, permitindo que os meios novamente sejam centraliza-
dos, ficando em condições de apoiar as operações subseqüentes.

c. No planejamento dos trabalhos, deve-se assinalar a necessidade de a ED
tomar a seu cargo, o mais cedo possível, os trabalhos que sejam de interesse
futuro, principalmente, os de pontes, tendo em vista que os trabalhos realizados
pelas Bda, em face das características de suas operações, em geral, não
atendem às exigências imediatas da DE.

d. No seu planejamento, o engenheiro da Div preocupa-se com as fases
seguintes, antecipando-se, caso necessário, aos planejamentos em curso no EM
da Div, verificando a possibilidade de atender às futuras demandas em apoio de
engenharia com os meios de que dispõe e a necessidade de solicitar meios
suplementares ao Esc Sp.

3-12. EMPREGO

No ataque, a ED desdobra os seus meios de forma a:

a. assegurar, na área de retaguarda da Div, em particular a manutenção em
condições de tráfego da rede rodoviária, com destaque para os pontos críticos
necessários à manobra, no seu duplo aspecto, operacional e logístico;

b. apoiar as Bda, particularmente, realizando trabalhos na retaguarda de
suas Z Aç;

c. realizar trabalhos nas Z Aç das Bda, quando, sendo de interesse futuro,
apresentarem grande importância sob o ponto de vista operacional ou técnico;

d. ficar em condições de:
(1) assumir a responsabilidade pelos trabalhos de engenharia em áreas

que venham a ficar sob sua responsabilidade direta, devido ao deslocamento do
limite de retaguarda das Bda;

(2) assumir a responsabilidade pela execução dos trabalhos em áreas
das brigadas, pela necessidade de levar à frente o apoio às mesmas; e
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(3) apoiar novos meios que venham a ser empregados pela Div.

e. O apoio às Bda constitui-se na realização de trabalhos e no reforço de
material de engenharia, principalmente, equipamento de terraplenagem e material
de pontes. Quando o apoio consistir na realização de trabalhos, emprega-se a
engenharia sob a forma de apoio suplementar. Os meios de Eng a serem
empregados em áreas que venham a ficar sob a responsabilidade da engenharia
divisionária ou que visem levar mais à frente o apoio às Bda ou apoiar novos
elementos, são meios mantidos prontos desde o início ou recuperados de
trabalhos já concluídos. Para que essa recuperação se processe em tempo hábil,
são imprescindíveis previsões adequadas nos planos elaborados.

3-13. EXECUÇÃO DO APOIO

a. Reconhecimentos - Os reconhecimentos de Eng são uma atividade
constante para os diversos elementos da ED. Reconhecimentos especiais podem
ser determinados pela Eng da Div, sempre que julgados necessários. São os
reconhecimentos que permitem o planejamento adequado para emprego dos
meios de engenharia da Div, de forma a assegurar a impulsão e a continuidade do
ataque desse grande comando.

b. Estradas
(1) Entre os trabalhos de estradas, têm particular importância para as

operações da DE a conservação e a reparação de estradas.
(2) A rede mínima de estradas necessárias à operação da DE, que deve

ser mantida em condições de tráfego pela ED abrange as abaixo indicadas:
(a) a estrada principal de suprimentos (EPS) para a Div, desde o limite

de retaguarda até a área de apoio logístico da Div;
(b) a EPS para as brigadas em primeiro escalão, entre o limite de

retaguarda da divisão e o limite de retaguarda das Bda;
(c) estradas ou pistas que atendam à(s):

1) ocupação e mudanças de posição da artilharia divisionária;
2) previsões de emprego da reserva divisionária;
3) necessidades de comando;
4) necessidades das brigadas que não possam ser atendidas

pelos elementos de engenharia que as apóiam; e
5) imposições do Esc Sp.

(3) As necessidades em meios de Eng para atender aos trabalhos de
conservação e de reparação de estradas são estimadas em função de dados
médios de planejamento de rendimento dos trabalhos. Esses dados são obtidos
por meio de informações e experiências de tropas que tenham operado em regiões
e situações de características semelhantes, além do levantamento de condições
locais. É necessário atribuir maiores efetivos para os trabalhos de estradas nas
proximidades da linha de contato e no terreno que, progressivamente, for
conquistado, por ser a faixa do terreno mais sujeita às ações do inimigo.

c. Pontes - Os trabalhos de pontes são atendidos, em princípio, com os
meios orgânicos existentes na ED e na engenharia das brigadas. O planejamento
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antecipado e oportuno feito pelo engenheiro divisionário permite a prévia solicita-
ção ao Esc Sp dos meios suplementares necessários para atender à reparação,
ao reforçamento e à construção de pontes, particularmente de equipagem, no
decurso das operações da Div.

d. Organização do terreno - Os trabalhos de abertura de trilhas, brechas
e passagens táticas nos obstáculos, de responsabilidade da Eng, são executa-
dos pela engenharia das Bda em primeiro escalão. Sempre que possível, a
engenharia divisionária procura liberar a Eng das Bda de tais encargos, atribuindo
elementos sob seu controle direto em apoio ao desembocar do ataque das
brigadas. Dentro das possibilidades, são designados elementos para os trabalhos
de demarcação dos campos de minas inimigos que foram descobertos. Sua
remoção é feita somente nas áreas de interesse para as operações da Div. Cabe,
também, à ED a construção dos abrigos necessários aos órgãos de comando da
Div, além de ser responsável pela supervisão, coordenação e assistência técnica
das atividades referentes à camuflagem da Z Aç da Div, bem como a execução de
projetos especiais de camuflagem, podendo receber, quando necessário, apoio
do Esc Sp em meios especializados.

e. Instalações - Os trabalhos de instalações na DE são reduzidos ao
mínimo indispensável. Podem incluir construção de aeródromos, heliportos e
outras instalações provisórias, necessárias ao comando da divisão e ao Ap Log.

f. Assistência Técnica - É missão da ED prestar assistência técnica a
todas as tropas divisionárias, nos assuntos referentes à engenharia, particular-
mente, nos trabalhos de organização do terreno.

3-14. APOIO DO ESCALÃO SUPERIOR

a. Os meios da ED podem não ser suficientes para atender, em determina-
das circunstâncias, às necessidades da Div. Nesse caso, a E Ex, por meio do
apoio suplementar, assume os encargos na retaguarda da Z Aç da Div, de modo
a liberar a ED para o apoio mais à frente.

b. Esse apoio é levado, normalmente, até próximo à linha de contato. Em
princípio, o apoio de E Ex de campanha avança, após a conquista de determinadas
linhas de objetivos, o que permite um reajustamento dos meios da ED para manter
a continuidade de apoio às tropas divisionárias.

c. A suplementação de meios de Eng, em pessoal, do exército de
campanha (Ex Cmp) à Div não é comum no ataque. No entanto, é normal o reforço
à divisão com material das SU de Eng especializadas, orgânicas da E Ex.
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ARTIGO V

APROVEITAMENTO DO ÊXITO E PERSEGUIÇÃO

3-15. PECULIARIDADES

a. No aproveitamento do êxito e na perseguição, o apoio de engenharia
reveste-se de aspectos semelhantes aos abordados na marcha para o combate,
no que se refere ao apoio aos elementos lançados à frente do grosso. Como este,
muitas vezes, pode ainda estar empenhado em ações táticas, não poderá
prescindir de apoio de engenharia.

b. A ED procura recuperar o máximo de meios empregados em apoio às
Bda, a fim de poder lançar-se à frente e ficar com flexibilidade suficiente para
atender às necessidades de apoio, decorrentes de uma rápida mudança de
situação.

c. Quando a Div for empregada na perseguição, normalmente, a engenharia
do Esc Sp segue à sua retaguarda, assumindo os encargos de manutenção de
estradas e realizando outros trabalhos necessários, de modo a manter a ED em
condições de apoiar as ações dos elementos de manobra da Div.

d. O apoio de Eng proveniente do Ex Cmp pode ser estabelecido previamen-
te por esse escalão ou resultar de entendimentos estabelecidos pelo contato
direto entre a ED e a E Ex pelos canais técnicos de Eng.
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CAPÍTULO 4

ENGENHARIA DIVISIONÁRIA NAS OPERAÇÕES DEFENSIVAS

ARTIGO I

GENERALIDADES

4-1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

a. O combate moderno transformou-se em tarefa multidimensional, exigin-
do alto grau de iniciativa, agilidade, sincronização e capacidade de gerenciamento
das informações.

b. A ED tem como encargo logístico a manutenção de 3º escalão do seu
material de engenharia orgânico, sendo constante em todos os tipos de operações
defensivas.

c. Da mesma forma que nas operações ofensivas, a ED pode atribuir a seus
batalhões constituintes missões específicas ou áreas de responsabilidade,
justapostas ou sucessivas.

ARTIGO II

DEFESA EM POSIÇÃO

4-2. MISSÃO

Na defensiva, a missão principal da ED é ampliar o poder combativo da Div
e reduzir o do inimigo. Para isso, a ED atua na contramobilidade, realizando
trabalhos de Eng que visem a dificultar o movimento do inimigo, e, na mobilidade,
seja prestando apoio às ações dinâmicas da defesa, seja apoiando o deslocamen-
to de nossa tropa e de seu respectivo apoio logístico. Cabem, ainda, à ED, os
trabalhos de proteção e os de apoio geral de Eng.
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4-3. PLANEJAMENTO

a. No escalão Div, o planejamento dos trabalhos de organização de uma
posição defensiva é baseado, principalmente, nos prazos disponíveis.

b. Os estudos são realizados com grande antecedência e, evidentemente,
beneficiam-se dos estudos já realizados pelo Ex Cmp. Embora procure valer-se
ao máximo das informações e dos dados que recebe do Ex Cmp, a Div realiza um
estudo cuidadoso do terreno nos aspectos de interesse da ED.

c. Na defensiva, o planejamento e a execução das operações são centra-
lizados ao máximo e o planejamento da ED é uma decorrência do planejamento
realizado pela E Ex. Entretanto, no decurso se seu planejamento, a ED propõe
à E Ex alterações nos apoios e nos encargos que lhe foram atribuídos, à medida
que realiza o levantamento de suas necessidades e o confronto com suas
disponibilidades.

d. Quando os prazos disponíveis para o preparo de uma posição defensiva
são curtos, o planejamento é sumário, sendo estabelecidas as linhas mestras do
sistema de barreiras e dos trabalhos de fortificações de campanha necessários.

e. O planejamento do engenheiro divisionário, nos seus detalhes, baseia-
se nos prazos prováveis da intervenção do inimigo estimados pelo E2. Assim, é
possível planejar os trabalhos de barreiras dos postos avançados gerais, se for o
caso, e da barreira de cobertura imediata, até a hora provável de abordagem dos
postos avançados gerais ou do limite anterior da área de defesa avançada,
respectivamente. No interior da posição defensiva, é possível admitir-se no plane-
jamento, dependendo de vários fatores, que os trabalhos nos núcleos de aprofun-
damento das brigadas prossigam após o inimigo abordar a posição. Seguindo
esse raciocínio, os prazos de conclusão dos trabalhos nos núcleos de aprofunda-
mento de Div podem ser um pouco mais dilatados, sendo estimados pela ED, em
conjunto com o estado-maior divisionário, para cada situação específica.

f. Esse planejamento de Eng deve ser continuado, prevendo-se os trabalhos
que devam ser realizados ou suprimidos, caso as estimativas sobre os prazos
prováveis de intervenção do inimigo sejam ou não confirmadas.

g. À semelhança da E Ex, a prioridade do apoio da ED é determinada em
relação às grandes unidades e unidades subordinadas ou, dependendo da
situação e da manobra da Div, em relação a uma das ações principais da defesa:

(1) retardamento à frente da área de defesa avançada;
(2) defesa da área de defesa avançada; e
(3) conduta da defesa.

4-4. EMPREGO

a. A constante evolução dos acontecimentos, comum em uma operação
defensiva, influencia decisivamente o emprego da ED. Antes de o inimigo abordar
o limite anterior da área de defesa avançada, a prioridade de apoio é atribuída, em
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princípio, ao retardamento à frente da posição e à organização da área de defesa
avançada. Na conduta da defesa, embora prossigam ainda alguns trabalhos de
estradas e de fortificações de campanha, as ações dinâmicas da defesa recebem,
normalmente, a prioridade de apoio.

b. A Div, por proposta de seu engenheiro divisionário, pode atribuir às
brigadas a realização de trabalhos de interesse da divisão.

c. De um modo geral, o apoio da ED faz-se da seguinte forma:
(1) elementos em apoio ao conjunto, executando trabalhos de interesse

do conjunto da divisão, em particular, trabalhos de estradas e de organização da
posição defensiva;

(2) elementos em apoio suplementar, conforme as necessidades levan-
tadas;

(3) elementos em apoio direto, para atender às necessidades das U
diretamente empregadas pela Div;

(4) elementos empregados numa das situações de comando, para
atender às necessidade das forças de segurança.

d. Na conduta da defesa, apóia os contra-ataques, realizando trabalhos de
abertura e fechamento de passagens nos obstáculos, dentre outros.

e. No que diz respeito às destruições, deve-se ressaltar a importância da
coordenação entre os diversos elementos interessados para que seu acionamento
seja oportuno. O Cmt Div, por meio de medidas adequadas, deve assegurar que
os pontos críticos não sejam destruídos prematuramente, bem como não sejam
capturados intactos pelo inimigo. Quando o ponto crítico, uma vez destruído, for
de fácil recuperação, a responsabilidade pela referida destruição poderá ser
delegada à brigada subordinada, a fim de evitar-se prejuízos quanto à solidez da
posição defensiva da mesma.

4-5. EXECUÇÃO DO APOIO

a. Reconhecimentos especializados
(1) Os reconhecimentos visam a completar os estudos preliminares na

carta e as diversas informações sobre o terreno, principalmente, quanto aos
obstáculos naturais e ao relevo.

(2) Cabe à ED colher o maior número de informes de Eng, a fim de
possibilitar uma judiciosa escolha dos tipos e a localização dos obstáculos
artificiais, particularmente, os campos de minas; a previsão de trabalhos a
realizar, primordialmente, os de estradas para atender às necessidades do apoio
logístico, aos planos de contra-ataque, retraimentos e ações retarda-doras e à
avaliação dos recursos locais que possam ser empregados em proveito da
operação.

b. Estradas - Na defensiva, a rede mínima de estradas a manter pela ED
deve abranger:

(1) a estrada principal de suprimento para a Div, a partir do limite de
retaguarda da divisão até a área de apoio logístico da mesma;
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(2) a estrada principal de suprimento para as brigadas, entre os limites
de retaguarda da Div e das Bda;

(3) estradas ou pistas que permitam:
(a) ligar a Z Reu da reserva divisionária aos núcleos que deve ocupar

ou às posições de ataque previstas nos planos de contra-ataque;
(b) atender à ocupação e às mudanças de posição da artilharia

divisionária;
(c) atender às necessidades das instalações logísticas;
(d) apoiar os elementos empregados à frente da posição, quando

necessário;
(e) atender aos planos de retraimento e às necessidades de comando

da Div; e
(f) atender outras necessidades de deslocamentos em apoio à

manobra planejada.

c. Pontes - Os trabalhos de pontes se resumem na conservação, na
reparação e no melhoramento das pontes existentes, permitindo manter o tráfego
nas estradas, no interior da posição e na frente do limite anterior da área de defesa
avançada (LAADA) quando do estabelecimento de postos avançados gerais
(PAG) ou força de cobertura (F Cob). Podem abranger, também, trabalhos de
construção de pontes semi-permanentes e de lançamento de pontes de equipagem.
Em princípio, todos esses trabalhos são atendidos com os meios orgânicos de
engenharia da Div e de suas Bda. Quando é previsto o acolhimento de elementos
de força de segurança, pode haver necessidade de apoio de meios adicionais do
escalão superior, principalmente se esse acolhimento se fizer com o LAADA
apoiado em curso de água obstáculo.

d. Organização do terreno
(1) O planejamento e a execução do sistema de barreiras constituem as

atribuições de maior relevo da engenharia divisionária na defensiva. Cabe também
à engenharia de Div a construção de abrigos e a supervisão e a inspeção dos
trabalhos de camuflagem.

(2) Também são atribuídos a elementos da ED o balizamento e o preparo
parcial ou completo de posições que devam ser ocupadas, posteriormente, por
tropas que não têm tempo suficiente para prepará-las após sua chegada no local.

(3) Tendo em vista as características do sistema viário em determinadas
áreas de operações, bem como a disponibilidade em mão-de-obra, material e
meios de transporte, o sistema de barreiras divisionário pode não ter a forma
celular. As barreiras, nesse caso, localizam-se de preferência sobre os eixos de
transporte e visam a dificultar o movimento do inimigo sobre as suas principais e
mais prováveis vias de acesso.

e. Instalações - Os trabalhos de instalações são reduzidos ao mínimo
indispensável. Incluem a construção de aeródromos, heliportos e outras instala-
ções necessárias ao comando da Div e ao Ap Log.

f. Assistência Técnica - A ED, na defesa em posição, presta assistência
técnica às demais Armas e Serviços no que diz respeito às seguintes atividades
ou trabalhos:
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(1) destruições;
(2) minas e armadilhas;
(3) camuflagem;
(4) fortificações de campanha; e
(5) barreiras.

4-6. APOIO DO ESCALÃO SUPERIOR

a. Para atender toda a organização da posição defensiva da Div, a ED recebe
um apoio da E Ex sempre que houver insuficiência de meios orgânicos.

b. Quando a Div recebe uma Z Aç na área de defesa avançada, a engenharia
de exército presta, normalmente, um apoio suplementar. Esse apoio é dado,
freqüentemente, para a realização de trabalhos específicos de organização da
posição defensiva. Pode, também, a E Ex fixar um limite avançado de trabalho,
mediante entendimentos com a engenharia divisionária. Este apoio pode atender,
também, interesses do Esc Sp, já que alguns núcleos de aprofundamento do
exército de campanha podem se encontrar na Z Aç das Div.

c. Quando a Div atua como forca de segurança à frente da área de defesa
avançada, o apoio consiste na realização de trabalhos específicos na Z Aç da Div,
tais como: manutenção de estradas e pontos críticos, construção de barreiras e
preparo de destruições. Além desse apoio, pode ocorrer a necessidade de atribuir-
se um reforço de Eng à Div, levando-se em conta a largura e a profundidade da sua
Z Aç, bem como sua própria constituição.

d. Quando a Div conduz ações dinâmicas da defesa, poderá receber apoio
de engenharia do Esc Sp, normalmente, numa das situações de comando ou sob
forma de apoio suplementar.

ARTIGO III

MOVIMENTOS RETRÓGRADOS

4-7. MISSÃO

A principal missão da ED, nos movimentos retrógrados, é apoiar a
contramobilidade, dificultando, ao máximo, o movimento do inimigo. Além disso,
deve apoiar a mobilidade, facilitando o movimento das forças amigas.

4-8. PLANEJAMENTO

a. De acordo com a diretriz da E Ex, com as prescrições do plano de barreira
do Ex Cmp e com a diretriz do comandante da divisão, o engenheiro divisionário
realiza os estudos e os reconhecimentos preliminares que permitem assessorar
o comandante da divisão na concepção geral da manobra.
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b. Uma vez esboçada a manobra do Cmt Div e já de posse das instruções
e dos planos do escalão superior, o engenheiro divisionário inicia seu planejamen-
to, examinando particularmente as disponibilidades de sua Div.

c. Antes do estudo do terreno, sob o ponto de vista técnico-tático, o
engenheiro divisionário faz uma estimativa rápida das necessidades, levando em
conta a natureza do terreno, particularmente, os obstáculos, o estado das
rodovias, a natureza do solo, entre outros fatores. Essa estimativa global das
necessidades abrange:

(1) mão-de-obra (homem-hora);
(2) equipamento; e
(3) material (tonelagem).

d. Em função dos meios disponíveis, o engenheiro divisionário:
(1) estabelece os obstáculos e os outros trabalhos a serem executados;
(2) propõe os encargos que devem caber à ED e às engenharias das

grandes unidades e unidades diretamente subordinadas à Div;
(3) reparte as missões a seu cargo, inclusive obstáculos, pelos seus

elementos orgânicos e pelos elementos do Esc Sp em apoio adicional;
(4) estabelece as normas necessárias à execução dos trabalhos de

engenharia, em função das prioridades fixadas pelo Cmt Div;
(5) fixa as condições técnicas a obedecer.

e. O engenheiro divisionário estabelece as condições da passagem
progressiva das zonas de obstáculos e das destruições preparadas pela engenha-
ria de divisão para a responsabilidade das brigadas. Prevê a oportunidade da
passagem, de todo ou parte do pessoal que executa aquela preparação, ao
controle das Bda. Eventualmente, também, prevê a permanência de seus
elementos nos trabalhos dos sistemas de barreiras e da organização das
posições que passam para a responsabilidade das Bda.

f. A ED consubstancia todos os aspectos relativos à engenharia da Div,
incluindo o apoio adicional da E Ex, elaborando:

(1) o plano de barreiras da Div;
(2) os subparágrafos de engenharia dos planos de operações e das

ordens de operações da Div;
(3) outras informações de Eng que devam constar dos planos de

operações e das ordens de operações da divisão;
(4) a ordem de operações da ED.

g. Nos movimentos retrógrados, as necessidades em trabalhos são em
geral muito grandes em relação ao tempo disponível para executá-las. Conse-
qüentemente, a E Ex apóia a ED tomando a seu cargo, normalmente, os trabalhos
na área de retaguarda da Div, na forma de apoio suplementar.

h. O engenheiro divisionário deve considerar a participação de todo o
pessoal disponível da Div na execução dos trabalhos. Assim, por exemplo, a
infantaria é empregada com prioridade na construção de núcleos de defesa e de
pontos fortes; a artilharia na organização da defesa de suas posições e as
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comunicações na organização da defesa de suas instalações.

i. A Eng, tanto quanto possível, é empregada na execução:
(1) dos obstáculos, particularmente, os que exijam técnica, equipamento

ou pessoal especializados;
(2) dos trabalhos de interesse comum;
(3) dos trabalhos com características técnicas especiais nas posições

e entre elas;
(4) da manutenção da rede de estradas;
(5) do preparo parcial ou completo de posições que devam ser ocupadas,

posteriormente, por tropas que não têm tempo suficiente de prepará-las após sua
chegada no local.

j. Nada impede, em princípio, que as outras Armas e os Serviços, além de
suas missões de organização da defesa, possam também receber encargos que
incluem trabalhos de interesse do conjunto.

k. Antes da decisão do Cmt Div, o engenheiro divisionário deve estar em
condições de:

(1) apresentar suas sugestões sobre a manobra e as adaptações
desejáveis;

(2) propor uma repartição de trabalhos e responsabilidades;
(3) definir as necessidades complementares em unidades, equipamen-

tos e materiais;
(4) fixar as melhores condições de execução;
(5) propor medidas de ordem técnica.

l. Uma vez conhecida a decisão do Cmt Div, o engenheiro divisionário inicia
o planejamento detalhado do emprego da Eng, que é realizado em estreita ligação
com todos as seções do EM divisionário.

4-9. EMPREGO

a. Nos movimentos retrógrados, dois aspectos influenciam diretamente o
emprego da ED: a missão do elemento apoiado e a fase da operação. Uma DE
realizando um movimento retrógrado tem elementos seus empenhados em vários
tipos de missão. Há muitas diferenças na atuação de elementos divisionários, nas
fases do planejamento e da preparação das posições de retardamento, em relação
à fase da execução do movimento retrógrado propriamente dito.

b. Em função das diversas missões que podem ser atribuídas ao elemento
apoiado, o emprego da Eng assume aspectos peculiares semelhantes ao
emprego em outras operações. Assim, pode ser semelhante ao emprego da
Engenharia na marcha para o combate (retraimento), na marcha administrativa
(retirada), na defesa em posição (posições de retardamento) e no ataque (contra-
ataque de desaferramento).

c. No que se refere às fases da operação, a Eng tem seu emprego
eminentemente centralizado na fase do planejamento e da preparação das
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posições de retardamento e das zonas de obstáculos, enquanto que na fase da
execução dos movimentos retrógrados, particularmente no acionamento das
destruições, observa-se o contrário, ou seja, o máximo de descentralização. É
normal a ED reforçar com equipes especializadas os destacamentos retardadores
das outras Armas, para realizarem o acionamento das destruições.

d. No que diz respeito às destruições, deve-se ressaltar a importância da
coordenação entre os diversos elementos interessados para que o acionamento
das cargas seja assegurado e que os pontos críticos não sejam destruídos
prematuramente, bem como não sejam capturados intactos pelo inimigo.

e. Quando a Div emprega, diretamente sob seu comando, unidades que não
dispõem de engenharia orgânica, cabe à ED a tarefa de apoiá-las, fazendo-o,
normalmente, sob a forma de reforço.

4-10. EXECUÇÃO DO APOIO

a. Reconhecimentos especializados - Os reconhecimentos são indis-
pensáveis, mesmo na situação em que o terreno é conhecido pelas tropas que
realizam o movimento retrógrado. Sendo o terreno o fator no qual a Eng mais atua,
modificando-o freqüentemente, é imprescindível o conhecimento de qualquer
alteração que ocorra, quer por ação do inimigo, quer por ação das condições
meteorológicas. Por essa razão, a ED aciona seus elementos de reconhecimento
logo que se decida realizar um movimento retrógrado.

b. Estradas e pontes - Uma Div em um movimento retrógrado, normalmen-
te, desloca-se sobre as estradas anteriormente utilizadas para supri-la ou para
servir às tropas do Ex Cmp à retaguarda da Div. Portanto, tais estradas devem
estar em boas condições. Se o inimigo destruir as pontes e bloquear as estradas
ao longo dos itinerários utilizados pelas forças amigas, a ED deve estar em
condições de, rapidamente, atender às necessidades em trabalhos nessas
estradas e pontes, a fim de evitar qualquer retardo ao movimento.

c. Organização do terreno
(1) O apoio da ED aos movimentos retrógrados inclui, entre outras

missões, a realização de destruições, o lançamento de campos de minas e de
outros obstáculos e a assistência a outras tropas na organização do terreno.

(2) Avultam de importância:
(a) a preparação de destruições a serem acionadas pelos últimos

elementos a deixarem cada posição de retardamento;
(b) os obstáculos que possam ser facilmente instalados para cobrir

as posições de retardamento, tais como redes de arame, abatises e minas; e
(c) as minas e as armadilhas que desorganizam as colunas avança-

das inimigas após as forças defensoras terem realizado seu retraimento ou sua
retirada.

(3) Em um movimento retrógrado, o Cmt Div, mediante ordem ou de
acordo com as disposições do Esc Sp, é responsável pelas destruições e pela
instalação e remoção de obstáculos em sua Z Aç. A ED deve ser bem instruída
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e equipada para supervisionar e executar as operações de destruições e de
remoção de obstáculos.

d. Quanto às instalações e à assistência técnica, as considerações são as
mesmas já feitas para a defesa em posição.

4-11. APOIO DO ESCALÃO SUPERIOR

Nos movimentos retrógrados, o apoio de Eng que a Div recebe do Esc Sp
apresenta características muito semelhantes ao apoio que recebe nas operações
defensivas quando atua como força de segurança. O apoio consiste na realização
de trabalhos específicos por parte da E Ex na Z Aç da Div, principalmente,
trabalhos de estradas, manutenção de pontos críticos, preparação de destruições
e construção de barreiras. Pode ocorrer, também, o recebimento de meios em
pessoal e material em reforço. A E Ex, mediante entendimento com a ED, pode
estabelecer limites avançados de trabalho sucessivos que acompanham o
movimento da Div para a retaguarda.

4-10/4-11
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CAPÍTULO 5

ENGENHARIA DIVISIONÁRIA NAS AÇÕES COMUNS ÀS OPERA-
ÇÕES BÁSICAS

ARTIGO I

GENERALIDADES

5-1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

a. As ações comuns às operações básicas correspondem àquelas ações
que são realizadas com grau de intensidade variável, no decorrer das operações
ofensivas e defensivas.

b. Em todas essas ações comuns, a engenharia deverá participar como
força de apoio ao combate e, sempre que possível, de acordo com suas
características e princípios de emprego doutrinários.

ARTIGO II

AÇÕES DE RECONHECIMENTO, VIGILÂNCIA DE COMBATE E SEGURANÇA

5-2. GENERALIDADES

a. Tais ações estão, normalmente, presentes em todas as operações,
sejam elas ofensivas ou defensivas.

b. O reconhecimento e a segurança completam-se mutuamente e não
podem ser facilmente separados. Os seus fundamentos são os seguintes:

(1) orientar-se segundo os objetivos de inteligência;
(2) participar com rapidez e precisão todos os informes obtidos;
(3) evitar engajamento decisivo;
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(4) manter o contato com o inimigo; e
(5) esclarecer a situação.

c. A Eng, por não permanecer em reserva e pela necessidade permanente
de atualizar as informações sobre o terreno, tem condições de apoiar as forças
que realizam reconhecimentos. Para tanto, os elementos de Eng devem estar
desdobrados e articulados de acordo com a organização adotada pela força
principal para a execução de tal missão, prestando apoio à mobilidade, à
contramobilidade e à proteção.

d. Neste tipo de operação, a ED deverá descentralizar, ao máximo, seus
elementos de engenharia para permitir o apoio cerrado às tropas que realizam o
reconhecimento.

5-3. VIGILÂNCIA DE COMBATE

a. A vigilância de combate compreende a observação sistemática e
contínua de áreas, eixos ou locais, tais como cruzamentos, pontes, aeroportos
e outros tipos de instalações específicas.

b. Os tipos de vigilância de combate são: visual, eletrônica e fotográfica.

c. Durante o planejamento das operações de vigilância, os fatores da
decisão determinam a organização e o dispositivo das forças.

d. As tropas de Eng, convenientemente desdobradas e articuladas, podem
auxiliar as forças que realizam tais missões, prestando apoio à contramobilidade
e à proteção.

e. Nas operações de vigilância, a ED deverá centralizar os elementos de
engenharia, a fim de otimizar o seu emprego.

5-4. SEGURANÇA

a. Segurança compreende um conjunto de medidas tomadas pelo comando
para proteger-se da surpresa, da espionagem, da sabotagem, da observação ou
de qualquer forma de perturbação de suas atividades por parte do inimigo.

b. Todos os escalões são responsáveis por sua própria segurança, mesmo
que se beneficiem daquela proporcionada por outra força.

c. As missões de segurança são realizadas, basicamente, por forças de
cobertura, de proteção e de vigilância.

d. A engenharia contribuirá para a execução das missões de segurança na
medida em que esteja integrando as forças que cumprem tais missões, prestando
apoio à mobilidade, à contramobilidade e à proteção.

e. Quanto maior o grau de segurança, mais a ED deverá descentralizar seus
meios em apoio às operações.
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ARTIGO III

SUBSTITUIÇÕES

5-5. GENERALIDADES

a. Quando as operações táticas se estendem por períodos prolongados,
será necessária a substituição periódica dos elementos envolvidos.

b. Tais substituições periódicas serão realizadas por substituição em
posição, por ultrapassagem ou, ainda, por acolhimento.

5-6. SUBSTITUIÇÃO EM POSIÇÃO

a. As responsabilidades pelas missões de Eng e pela área de operações
da Eng substituída são assumidas pela Eng que substitui.

b. O Cmt substituído é o responsável pelas missões de Eng até a assunção
das responsabilidades pelo Cmt substituto, ou seja, até quando este tenha
estabelecido meios adequados de comunicações para obter efetivamente o
controle de seus meios, em sua área de operações.

c. Todo esforço deve ser feito para que as missões de Eng não tenham
solução de continuidade, bem como degradação de sua eficiência.

5-7. ULTRAPASSAGEM

a. Os elementos de engenharia da força ultrapassada permanecem em
posição e prestam todo o apoio necessário à Eng que ultrapassa.

b. Todas as informações de engenharia disponíveis pela Eng em contato
devem ser passadas à Eng que ultrapassa.

5-8. ACOLHIMENTO

a. Na operação de acolhimento, a Eng em posição apóia ao máximo a Eng
que retrai e toma a si as missões de engenharia desta última.

b. Um plano de reconhecimento é preparado e cuidadosamente coordenado
entre as tropas de Eng envolvidas na operação.
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ARTIGO IV

SEGURANÇA DE ÁREA DE RETAGUARDA

5-9. GENERALIDADES

a. A segurança e o controle geral de uma área são de responsabilidade do
Cmt de maior posto na área.

b. A segurança de retaguarda compreende dois tipos de ação: a defesa de
área de retaguarda e o controle de danos.

5-10. DEFESA DE ÁREA DE RETAGUARDA

a. A defesa de área de retaguarda é um conjunto de medidas e de ações
executadas nos diversos escalões da força terrestre, visando assegurar a
normalidade no desempenho das atividades dos elementos de combate, de apoio
ao combate e de apoio logístico, além de comando e controle, localizados nas
respectivas áreas de retaguarda.

b. Em princípio, a participação da engenharia nessas ações não deve
prejudicar o seu desempenho na sua missão principal de apoio ao combate às
peças de manobra divisionárias.

c. Tanto quanto possível, o Cmt da ED deverá pleitear áreas de responsa-
bilidades onde, ou próximas de onde, estão desdobrados os seus elementos de
execução.

d. Os valores alocados para tais tipos de missões, quando for o caso,
deverão ser os mínimos necessários, de forma a não prejudicar o desempenho da
ED como um todo.

5-11. CONTROLE DE DANOS

a. Constituem-se nas medidas preventivas e de controle, adotadas para
reduzirem ao mínimo os efeitos dos bombardeios inimigos e para assegurarem a
continuidade ou o restabelecimento do apoio logístico após esses bombardeios.

b. A principal participação da engenharia nesse tipo de missão é empregan-
do os seus equipamentos mecânicos em prol dessas atividades.

c. Deve-se atentar para que tais missões não prejudiquem o andamento dos
trabalhos de engenharia em curso.
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ARTIGO V

OPERAÇÕES AR-SUPERFÍCIE

5-12. GENERALIDADES

a. As operações ar-superfície abrangem as operações ar-terra e ar-mar.

b. As operações ar-terra são operações aerotáticas, realizadas pela Força
Aérea (F Ae), compreendem  ações de forma integrada com a Forças Terrestre
(F Ter).

5-13. PLANEJAMENTO DAS OPERAÇÕES AR-SUPERFÍCIE

a. Os procedimentos necessários ao planejamento e demais característi-
cas das Operações Ar-Superfície constam do FA-M-19 MANUAL DE OPERA-
ÇÕES AR-SUPERFÍCIE.

b. Em princípio, a participação da Eng nessas ações dar-se-á naqueles
trabalhos que possam ser desenvolvidos de maneira integrada com as ações da
F Ae, particularmente, nas missões de contramobilidade e de proteção.

ARTIGO VI

OUTRAS AÇÕES COMUNS

5-14. GENERALIDADES

a. O Cmt DE deve estar alerta para a possibilidade de ataques de blindados,
de forças aeroterrestres e aeromóveis e de guerrilheiros, bem como para a
infiltração inimiga, através de intervalos no dispositivo ofensivo ou defensivo.

b. A engenharia poderá participar de tais ações, de maneira esporádica ou
eventual, particularmente, pelo dispositivo de que adota, ou seja, pelo desdobra-
mento em toda zona de combate.

5-15. PLANEJAMENTO

a. Deverá ser buscado o emprego de Eng, nesse tipo de atividade, da
maneira mais aproximada à sua utilização nas missões básicas. Podem ser
utilizados obstáculos, tais como: crateras, fossos e campos de minas anticarro.

b. A participação da Eng nas ações contra guerrilheiros e forças de
infiltração deve ser coordenada com o planejamento geral da segurança de área
de retaguarda.
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CAPÍTULO 6

ENGENHARIA DIVISIONÁRIA NAS OPERAÇÕES COMPLEMEN-
TARES

ARTIGO I

GENERALIDADES

6-1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

a. As operações complementares destinam-se a apoiar as operações
básicas e a contribuir para o incremento e a aplicação do poder de combate.

b. Sendo assim, a ED, por ter constituição variável, tem maior flexibilidade
para apoiar essas operações. Organizar-se-á de forma adequada para cumprir a
missão e proverá os meios necessários aos escalões subordinados.

c. Neste capítulo, estão apresentadas as operações complementares que
demandam maior apoio de engenharia.

ARTIGO II

JUNÇÃO

6-2. A ENGENHARIA DIVISIONÁRIA NAS OPERAÇÕES DE JUNÇÃO

a. Nesta operação complementar, a ED deverá apoiar as ações das F Ter
amigas que buscam o contato físico. Para isso, deverá prover a mobilidade da(s)
força(s) em movimento e/ou a contramobilidade da força estacionária,
complementando o apoio de Eng das forças envolvidas.
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b. A ED desdobrar-se-á de acordo com o tipo de operação que as forças
terrestres estiverem executando, de tal forma que possa apoiar melhor as ações
para a junção.

c. Os reconhecimentos de itinerários a serem percorridos, assim como
áreas selecionadas para estacionamento de tropas, merecerão especial atenção
por parte da ED. A troca de informação entre as forças envolvidas na operação de
junção deverá ser intensificada, evitando-se perda de tempo em reconhecimentos
já realizados por tropas amigas. Deve-se obedecer fielmente ao sistema de
reconhecimento mútuo estabelecido para essa operação complementar.

d. Por se tratar de uma operação de curta duração, os trabalhos de estradas
durante a operação de junção não merecerão destaque. Apenas o mínimo
indispensável, como algum balizamento de pista ou pequenos reparos serão
executados para que a operação se concretize.

e. Os trabalhos referentes a pontes deverão se concentrar no emprego de
equipagens modulares como PLVB, RIBBON etc. Esses trabalhos limitar-se-ão,
apenas, ao mínimo necessário para a concretização da junção.

f. Quando uma força estacionária estiver com a missão de manter a posse
da região onde será feita a junção, os trabalhos de OT serão executados como
numa defesa de área, tendo-se o cuidado de haver perfeita coordenação e controle
da situação para que a força de junção não seja surpreendida pelo valor defensivo
dos obstáculos.

g. A maior demanda em trabalhos de instalações dar-se-á após a conclusão
da junção, quando a tropa estiver se organizando para missões futuras. Trabalhos
de pequeno vulto aliado ao aproveitamento das instalações locais terão grande
importância para atender os órgãos de comando e controle e para o Ap Log da DE.

i. A assistência técnica de camuflagem nas regiões onde será feita a junção
deverá ser prestada com o objetivo de negar ao máximo ao inimigo qualquer indício
da operação, pois poderá se tornar um alvo bastante compensador, onde duas
forças estarão concentradas numa mesma região.

ARTIGO III

OPERAÇÕES CONTRA DESEMBARQUE ANFÍBIO

6-3. A ENGENHARIA DIVISIONÁRIA NAS OPERAÇÕES CONTRA DESEM-
BARQUE ANFÍBIO

a. A ED deverá apoiar a contramobilidade das tropas empregadas, integran-
do os seus planos com os da força naval empregada e impedindo a operação de
desembarque anfíbio inimiga.

b. Uma vez coordenado com a força naval empregada na área terrestre
adjacente ao litoral, a ED desdobrar-se-á, basicamente, como numa operação de
defesa em posição, com tendência a uma defesa de área.
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c. Deve-se levantar as áreas do litoral que permitem um desembarque
anfíbio. Para isso, o canal técnico entre a ED e a Eng da força naval torna-se
fundamental para o sucesso dessa operação.

d. Por se tratar de uma operação eminentemente defensiva, crescem de
importância os trabalhos de OT que comporão o sistema de barreiras. A ED atuará
de forma semelhante a uma operação defensiva convencional. A barreira de
cobertura imediata tem maior prioridade, merecendo destaque, na sua constru-
ção, o tipo de obstáculo a ser lançado e o valor defensivo do litoral.

e. Como é uma operação que envolve um terreno peculiar, a ED deverá
envidar esforços para receber a assistência técnica da força naval quanto aos
trabalhos de OT mais apropriados, assim como a sua localização. Uma vez
recebida essa assistência, transmiti-la às tropas terrestres empregadas na
operação.

f. Este tipo de operação requer um estudo minucioso do terreno, tanto na
área terrestre adjacente ao litoral, quanto nele mesmo, tendo em vista a relação
das áreas mais prováveis de desembarque e a necessidade de levantar dados para
a escolha dos obstáculos a serem lançados.

ARTIGO IV

OPERAÇÕES DE ASSUNTOS CIVIS

6-4. A ENGENHARIA DIVISIONÁRIA NAS OPERAÇÕES DE ASSUNTOS CIVIS

a. Neste tipo de operação, a ED tem como principal missão a de apoiar a
população civil por meio do apoio à proteção e do apoio geral de Eng, caracteri-
zando-se como uma forma de prover o mínimo de apoio à proteção de pessoal,
instalações e das atividades.

b. A ED desdobrar-se-á de acordo com o tipo de operação em execução.
As tropas da ED situadas na área de retaguarda, as que estiverem em apoio
suplementar ou numa das situações de comando, terão a prioridade de execução
da missão prevista no item anterior. A tropa mais apta para apoiar essa operação
é o BE Cnst, normalmente, na A Rg das ZC, na ZA e na ZI.

c. Equipes especializadas levantarão as necessidades da população civil
quanto aos trabalhos de Eng, como: estradas, pontes e instalações, considera-
dos prioritários para essa operação.

d. Com o objetivo de garantir a vida normal da população civil ou de reduzir
ao máximo os efeitos do combate sobre a mesma, a ED realizará a recuperação
e/ou reparação de estradas e pontes. Se necessário, poderá construir novos
trechos de estradas para compensar qualquer parte destruída. Este procedimento
também será adotado com relação às pontes.

6-3/6-4



C 5-31

6-4

e. Os trabalhos de engenharia nesse tipo de operação serão, predominan-
temente, voltados para as instalações. Estas serão utilizadas ao máximo. Para
isso, poderão ser necessários trabalhos de recuperação e/ou reparação de tal
vulto que a população não seja prejudicada pelos danos causados pelo inimigo.
Eventualmente, poderá ser necessário a construção de instalações para substi-
tuírem as destruídas.

f. A Eng de construção é a tropa mais apta para admitir mão-de-obra civil
e utilizá-la nos trabalhos de engenharia citados acima, proporcionando uma
atividade àqueles que perderam seu emprego em virtude da guerra e contribuindo,
de forma decisiva, para obter a cooperação e o apoio essenciais dos civis, ou para
reduzir sua interferência no cumprimento da missão.

ARTIGO V

OPERAÇÕES DE INTERDIÇÃO

6-5. A ENGENHARIA DIVISIONÁRIA NAS OPERAÇÕES DE INTERDIÇÃO

a. A missão principal da ED nessa operação é reduzir o poder combativo
do inimigo por meio de missões de apoio à contramobilidade.

b. A ED não terá desdobramento específico para essa operação. Ao ser
empregada em determinado tipo de operação, executará, paralelamente, missões
em proveito das operações de interdição.

c. De acordo com as solicitações da E Ex, via canal técnico, executará
reconhecimentos especializados na Z Aç da DE para contribuir no levantamento
das necessidades de material para distribuição, bem como informará as caracte-
rísticas dos alvos levantados. Se necessário, poderá solicitar o mesmo apoio à
Eng/Bda.

d. Basicamente, o apoio da ED será na preparação e execução de
destruições. Como a DE, normalmente, não planeja operações de interdição,
deverá atentar para a classificação dos pontos críticos que compõem o plano de
interdição, desde que tenha recebido a missão do Esc Sp. Neste caso, fornecerá
os meios ao Ex Cmp ou à FTTOT que os empregará sob sua coordenação.
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CAPÍTULO 7

ENGENHARIA DIVISIONÁRIA NAS OPERAÇÕES SOB CONDI-
ÇÕES ESPECIAIS DE AMBIENTE

ARTIGO I

GENERALIDADES

7-1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

a. As regiões, sob o ponto de vista das operações terrestres, que
apresentam condições especiais de ambiente têm peculiaridades que podem
afetar os trabalhos de Eng. Essas peculiaridades podem ser traduzidas em
alterações:

(1) nos projetos e técnicas de construção;
(2) nas práticas relativas ao uso do material; e
(3) no grau relativo de importância dos trabalhos.

b. São também operações sob condições especiais de ambiente as
realizadas em áreas sujeitas às ações de agentes químicos, biológicos e
nucleares.

ARTIGO II

OPERAÇÕES EM MONTANHA

7-2. A ENGENHARIA DIVISIONÁRIA NAS OPERAÇÕES EM MONTANHA

a. Para a realização dos trabalhos que são próprios ao apoio às operações
em montanha, a tropa de Eng necessita de um treinamento especial e deve ser
dotada de equipamentos mecânicos (perfuratrizes, serras, marteletes) e transpor-
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tes (motorizados e cargueiros) mais adequados às condições de emprego do que
as que possuem normalmente. Os equipamentos devem ser do tipo mais leve e
portátil.

b. A descentralização das operações acarreta, para a Eng, o seu emprego
na situação de comando reforço.

c. Nesses tipos de operações, os encargos são muito pesados e, por esta
razão, a dosagem para o apoio aos elementos de combate deve ser maior do que
a usada em operações normais. É conveniente, portanto, que a ED reforce, desde
o início das operações, as Bda com meios em pessoal e material.

ARTIGO III

OPERAÇÕES RIBEIRINHAS

7-3. A ENGENHARIA DIVISIONÁRIA NAS OPERAÇÕES RIBEIRINHAS

a. As operações ribeirinhas se realizam em vias de comunicações restritas,
obstáculos e barreiras freqüentes e com necessidade de meios de travessia.
Nesse ambiente, a ED possui missões mais diversificadas.

b. Necessidades especiais - A ED deve adaptar o emprego de seus meios
de Eng, a fim de satisfazer exigências especiais tais como:

(1) trabalhos de construção, reparação e conservação de estradas, a fim
de conservar em condições de trânsito as limitadas e vulneráveis vias de
transportes. Esta missão pode exigir a construção de pontes temporárias e
portadas;

(2) produção de água potável e construção de instalações para sua
armazenagem e para sua captação;

(3) assistência técnica na construção de barreiras, obstáculos isolados
e área de base flutuante;

(4) coleta de informações de engenharia;
(5) preparações de rampas de acesso nas margens, a fim de facilitar a

saída da água. As portadas da Eng transportam o equipamento pesado e os
suprimentos, por meio de rios, córregos e canais;

(6) preparação de locais de aterragem de helicópteros, em solo e/ou em
plataformas de pouso flutuantes, sobre portadas;

(7) trabalhos de destruições, a fim de bloquear tocas, túneis e casamatas
inimigos, ou para dificultar o movimento do mesmo;

(8) lançamento ou remoção de minas e armadilhas. Destacamentos de
engenharia treinam as unidades apoiadas para levantar e remover minas e
armadilhas. Estes destacamentos acompanham os comboios terrestres, a fim de
auxiliar na desobstrução de trechos minados, podendo, também, auxiliar na
remoção de minas marítimas das vias navegáveis.
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ARTIGO IV

OPERAÇÕES NA SELVA

7-4. A ENGENHARIA DIVISIONÁRIA NAS OPERAÇÕES NA SELVA

a. A selva dificulta as operações centralizadas de unidades maiores que
batalhão. Em conseqüência, a engenharia é empregada também de forma
descentralizada.

b. Os trabalhos técnicos que avultam de importância nesse tipo de
operações são:

(1) reconhecimentos (trilhas, pistas, estradas, recursos locais, caracte-
rísticas dos cursos de água, tempo necessário para os deslocamentos, exatidão
das cartas, etc);

(2) estradas (construção de pistas, trabalhos de drenagem, etc);
(3) pontes de equipagem e recursos locais (canoas, balsas e jangadas);
(4) organização do terreno (camuflagem, obstáculos de arame, minas,

armadilhas, alarmes sonoros, etc).

c. A Eng das Bda executa a maioria dos trabalhos essenciais ao apoio às
operações na selva, empregando, descentralizadamente, os seus meios. Quando
houver necessidade de construção de pistas e lançamento de pontes, esses
trabalhos poderão ser realizados pela ED ou melhorados por esta.

d. Caso a região disponha de rios navegáveis, eles podem suplementar a
rede de transporte. Cabe à ED cooperar no planejamento da utilização daqueles
rios, obtendo os dados técnicos sobre os cursos de água e também no movimento
para eles, executando obras complementares (pontos de atracação, ancoradou-
ros, rampas para balsas, etc).

ARTIGO V

OPERAÇÕES NA CAATINGA

7-5. APOIO DA ENGENHARIA DIVISIONÁRIA NAS OPERAÇÕES NA CAATINGA

a. Nas operações na caatinga, os problemas especiais de Eng se
apresentam em virtude:

(1) da escassez de água;
(2) da falta de coberturas naturais;
(3) da dificuldade de suprimentos e recursos locais; e
(4) da maior mobilidade através do campo.

b. Entre os trabalhos técnicos de Eng, avultam de importância, nas
operações na caatinga, os reconhecimentos (de pontos de suprimento de água
e de campos de minas do inimigo) e os trabalhos de organização do terreno, no
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que diz respeito à camuflagem. Das atividades logísticas, a manutenção do
material de engenharia é a que apresenta maior dificuldade.

c. Para prestar um apoio mais eficiente às operações nessas regiões, a Eng
Div deve ser reforçada com meios de engenharia do Ex Cmp, particularmente, da
Cia E Cmf e da Cia E Mnt.

7-5
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CAPÍTULO 8

ENGENHARIA DIVISIONÁRIA NAS OPERAÇÕES COM CARACTE-
RÍSTICAS ESPECIAIS

ARTIGO I

GENERALIDADES

8-1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As operações com características especiais necessitam de um apoio
peculiar da ED, a qual deverá organizar-se, especificamente, para cada tipo de
operação com características especiais.

ARTIGO II

OPERAÇÕES AEROTERRESTRES

8-2. A ENGENHARIA DIVISIONÁRIA NAS OPERAÇÕES AEROTERRESTRES

a. O apoio normal a essas operações é prestado pela Cia E Cmb Pqdt,
orgânica da Bda Inf Pqdt, a quem cabe aumentar o poder de combate da Bda, por
meio de trabalhos de Eng e atividades logísticas.

b. Quando numa operação aeroterrestre for previsto combate intenso e
prolongado, por um período de tempo considerável ou, se por qualquer motivo,
forem previstos trabalhos de engenharia, excepcionalmente pesados, a Cia E
Cmb Pqdt poderá ser reforçada por elementos da ED, ficando limitado esse apoio
às possibilidades do transporte aéreo.

c. Quando empregados, os meios da ED deverão, em princípio, integrar o
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escalão de acompanhamento. O principal trabalho de Eng nesses tipos de
operações é, normalmente, o de organização do terreno (destruição, lançamento
e remoção de obstáculos, os quais devem ser portáteis, e camuflagem).

ARTIGO III

OPERAÇÕES AEROMÓVEIS

8-3. A ENGENHARIA DIVISIONÁRIA NAS OPERAÇÕES AEROMÓVEIS

a. Nestas operações, o apoio inicial de Eng é prestado pela Eng das Bda.
Os meios necessários são reduzidos ao mínimo, de modo a permitir o seu
transporte em aeronaves e, caso necessário, são reforçados pela ED.

b. As frações integram, desde o início, a força de combate.

c. A Eng é empregada, inicialmente, na remoção de obstáculos, de modo
a permitir a aterragem das aeronaves. Em seguida, seus meios são empregados
em trabalhos sumários de organização do terreno que facilitem o estabelecimento
da posição de bloqueio.

d. Os trabalhos de maior vulto, particularmente, os de estradas, pontes e
instalações são, normalmente, realizados pela ED, após a junção.

ARTIGO IV

OPERAÇÕES DE TRANSPOSIÇÃO DE CURSO DE ÁGUA

8-4. A ENGENHARIA DIVISIONÁRIA NAS OPERAÇÕES DE TRANSPOSIÇÃO
DE CURSO DE ÁGUA

O apoio de Eng às operações de transposição de curso de água está
detalhado nos manuais C 5-36 e C 5-1. A participação da ED nesse tipo de
operação é considerável. Cabe, geralmente, à ela o planejamento técnico
devidamente coerente com o planejamento tático da operação. A ED é capaz de
apoiar uma transposição imediata e, se for devidamente reforçada, uma transpo-
sição preparada.

8-2/8-4
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ARTIGO V

OPERAÇÕES EM ÁREAS FORTIFICADAS

8-5. A ENGENHARIA DIVISIONÁRIA NAS OPERAÇÕES EM ÁREAS
FORTIFICADAS

a. As unidades de Eng recebem treinamentos técnicos e táticos especiais
para o apoio a posições fortificadas.

b. Cabe à Eng das Bda, inicialmente, abrir brechas nos obstáculos de maior
vulto que protegem a posição defensiva do inimigo. Em seguida, a ED se encarrega
de destruir, com cargas concentradas, os fortins e as casamatas que o comando
decidir não utilizar posteriormente.

c. Depois que a linha principal fortificada for rompida, a reparação das
estradas passa a ser a mais importante tarefa e deve ser atribuída aos elementos
em apoio ao conjunto. Como, após a ruptura, os elementos de combate são
lançados na perseguição, necessitando, portanto, de apoio de engenharia em
reforço, normalmente, a ED se encarrega dos trabalhos de estradas mais à
retaguarda.

ARTIGO VI

OPERAÇÕES EM ÁREAS EDIFICADAS (LOCALIDADES)

8-6. A ENGENHARIA DIVISIONÁRIA NAS OPERAÇÕES EM ÁREAS
EDIFICADAS

a. O principal trabalho de Eng no combate em localidade é o de organização
do terreno. Na defensiva, visa particularmente à criação de pontos fortes no interior
da localidade e ao preparo e acionamento das destruições. Na ofensiva, visa à
remoção de obstáculos e escombros para a desobstrução das vias de transporte.

b. A ED, nesse tipo de operação, é, normalmente, empregada de forma
descentralizada.

c. Cabe à ED suprir a insuficiência de meios, particularmente, em equipa-
mentos mecânicos, das Eng das Bda.
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ARTIGO VII

OPERAÇÕES ANFÍBIAS

8-7. A ENGENHARIA DIVISIONÁRIA NAS OPERAÇÕES ANFÍBIAS

a. Os trabalhos necessários ao estabelecimento da cabeça-de-praia,
normalmente, extrapolam as possibilidades físicas da Eng das Bda empregadas
na operação. Por isso, é normal o apoio da ED, com meios em pessoal e material,
para a realização da complementação desses trabalhos. Nesses casos, o apoio
suplementar é a forma mais normal de apoio.

b. O principal trabalho é o de abertura de passagem nos campos de minas
e nos demais obstáculos em terra, aquáticos e subaquáticos. Esses trabalhos
podem ser realizados em conjunto com as tropas de fuzileiros navais.

c. Para o apoio a esse tipo de operação, a ED pode ser reforçada com meios
do batalhão de engenharia de pontes do Ex Cmp, cuja missão principal é
proporcionar mobilidade anfíbia tática às unidades de combate.

8-7
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CAPÍTULO 9

COMANDO E CONTROLE

ARTIGO I

GENERALIDADES

9-1. COMANDO E CONTROLE

a. A palavra “comando” provém do Latim “commendare”, “confiar”, o que
significa que o Cmt é uma pessoa especial. Comandar, em qualquer nível, é a arte
de motivar e conduzir soldados para o desempenho de tarefas que visem ao
cumprimento da missão. O comando de operações engloba dois componentes
vitais: a habilidade de liderar e a habilidade de decidir. O comando exige do Cmt
a capacidade de: visualizar a finalidade da operação; transformar essa visão em
diretrizes concisas e claras que orientem com simplicidade as ações a realizar;
formular o conceito da operação; e proporcionar à Força vontade para concentrar
o poder de combate no ponto decisivo com superioridade em relação ao inimigo.
Ou seja, decidir.

b. O termo “controle” provém das palavras francesas “contre” e “rolle”, que
significam “verificar uma conta”, o que conduz à necessidade de verificação. O
comandante usa o controle a fim de regular forças e ações no campo de batalha
para que a sua decisão seja cumprida fielmente. O controle também tem dois
componentes vitais. Primeiro, o controle obedece o princípio da unidade de
comando, pelo qual um comandante deve controlar um escalão abaixo e gerenciar
as forças até dois escalões abaixo do seu. Segundo, o controle deve ser
compatível com o dinamismo das operações, possibilitando ao comandante tomar
decisões oportunas. Basicamente, é exercido pelos EM.

c. As funções de comando e controle (C2) são executadas por meio de um
complexo sistema, envolvendo recursos humanos, instalações, equipamentos,
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normas e processos que possibilitam ao Cmt dirigir e controlar suas forças, tendo
em vista o cumprimento da missão que lhe é imposta, em quaisquer circunstân-
cias, seja na paz ou na guerra, no preparo ou no emprego .

d. Os sistemas de C2, portanto, possuem duas componentes principais:
(1) a primeira representada pela própria atividade de Comandar e

Controlar, exercida pelos comandantes e seus EM;
(2) a segunda representada pelo suporte por onde flui o conhecimento,

constituído, basicamente, por comunicações e computadores, ou seja, a base
física indispensável para o exercício do C2.

ARTIGO II

POSTO DE COMANDO

9-2. GENERALIDADES

a. O Posto de Comando (PC) é o lugar onde o Cmt, auxiliado pelo seu EM,
exerce suas funções táticas e administrativas.

b. Os principais encargos do EM no PC relacionam-se com as operações
e as informações. Para isso, contribuem, também, atividades de reconhecimen-
tos, comunicações, ligações, logística e pessoal.

c. Deve ter possibilidade de funcionar 24 horas/dia.

9-3. LOCALIZAÇÃO

a. A localização do PC é aprovada pelo Cmt da ED mediante proposta do
E3, assessorado pelo oficial de comunicações e eletrônica. A localização precisa
e a disposição interna é de responsabilidade do E1.

b. Deve ser localizado de modo a permitir, em qualquer situação, facilidade
de ligação com o PC da DE e com as unidades de engenharia subordinadas.

c. A execução das medidas necessárias à instalação do PC são de
responsabilidade do Cmt da Cia C/ED.

9-1/9-3
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Fig 9-1. Localização do PC da ED

9-4. DESLOCAMENTO

a. O deslocamento, quando necessário, deverá ser coordenado com a
manobra das unidades subordinadas; em lances que não ultrapassem o alcance
das comunicações; aproveitando, dentro do possível, os períodos em que houver
uma redução de volume do tráfego de mensagens.

b. O PC/ED, em operações de grande mobilidade, deve ser capaz de
realizar deslocamentos rápidos e freqüentes. Pode se deslocar como um todo ou
por escalões, dentro da necessidade de continuidade das operações.

9-5. DESDOBRAMENTO

a. O PC da ED ocupa uma área de aproximadamente 3 km2.

b. Na área do PC, desdobram-se os seguintes órgãos/instalações:
(1) comando da ED;
(2) companhia comando da ED;
(3) centro de controle dos sistemas (CCS)*, postos-rádio, central telefô-

nica;
(4) centro de operações táticas da ED;
(5) posto de socorro;
(6) estacionamento.

(*) órgão encarregado de gerenciar os meios de dados do PC e o
serviço de mensageiros da ED.

9-3/9-5
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Fig 9-2. Órgãos do PC da ED

ARTIGO III

COMUNICAÇÕES

9-6. GENERALIDADES

O Grupo de Comunicações do Pelotão de Comando da Companhia de
Comando da ED, comandado pelo adjunto do oficial de comunicações, tem como
encargo o estabelecimento do sistema de comunicações da ED, de acordo com
as diretrizes recebidas do O Com Elt da ED. Para o cumprimento de sua missão,
utiliza-se, prioritariamente, dos sistemas físico, rádio e multicanal.

9-7. SISTEMA FÍSICO

a. A amplitude do sistema físico da engenharia é função do prazo disponível
para a sua instalação, do tempo de permanência na posição, da distância entre
os vários elementos a serem ligados e do sistema de comunicações de área da
DE (SCA/DE). Deve ser dada prioridade para as ligações destinadas aos
reconhecimentos e ao canal técnico. O sistema físico, sempre que possível, é
duplicado.

b. De acordo com a responsabilidade de ligação preconizada pelo manual
C 11-1 EMPREGO DAS COMUNICAÇÕES, a ED é responsável pela instalação,
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exploração e manutenção dos circuitos físicos para suas unidades orgânicas e
para aquelas que lhes forem atribuídas pelo Esc Sp. No caso de insuficiência de
meios, a ED poderá determinar aos BE Cmb orgânicos que estabeleçam circuitos
e, ainda, coordenar com as Cia E Cmb/Bda para que se encarreguem do
lançamento dos Cirt entre a C Tel/BE Cmb ou a C Tel/Cia E Cmb e a C Tel/ED.

c. Caso a ED disponha de meios para telefonia automática, serão
estabelecidas ligações do PC/ED para as unidades subordinadas. Tais ligações
serão destinadas, normalmente, para ramais de telefonia automática e, eventual-
mente, como dobramento dos troncos de telefonia manual.

d. A ED recebe, normalmente, os circuitos troncos abaixo:
(1) engenharia de exército;
(2) divisão de exército; e
(3) outra ED, se for o caso.

Fig 9-3. Sistema Físico da ED

9-7
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Fig 9-4. Esquema de ligações do sistema físico na ED

9-8. SISTEMA RÁDIO

a. Embora seja previsto um sistema rádio básico para a ED, a sua integral
efetivação pode variar conforme cada situação ou decorrência da missão e da Z
Aç da força apoiada, da missão tática atribuída aos batalhões orgânicos da ED
e dos meios proporcionados pelo Esc Sp.

b. O sistema rádio é instalado pela Tu Rad / Gp Com / Pel Cmdo / Cia C/
ED. Esse sistema compreende redes internas e externas.

(1) Redes internas - A ED organiza as seguintes redes:
(a) rede do comandante da ED (fonia – FM – VHF): participam o

comandante da ED, seu EM e os Cmt das U/SU Eng subordinadas; é utilizada
para troca e difusão de informações e para controle tático;

(b) rede de operações (grafia – SSB – HF): provê comunicações entre
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o comando da engenharia divisionária e o comando das U/SU Eng subordinadas;
destina-se ao controle tático e logístico e difusão de missões táticas;

(c) rede de finalidades gerais (grafia - SSB - HF): utilizada para
planejamento e coordenação das informações que fluem pelo canal técnico de
engenharia; inclui o P Rad do Elm Eng do COT/ED e dos BE Cmb; eventualmente,
podem participar desta rede os P Rad das Cia E Cmb/Bda;

(d) rede de reconhecimentos especializados (fonia - FM - VHF) -
participam desta rede o E2 da engenharia divisionária, o Cmt Gp Rec e Sec Tec
/ Pel Adm, o Cmt Pel E Ap; destina-se à rápida transmissão e difusão de
informações, bem como, coordenação de trabalhos de reconhecimento no âmbito
do escalão.

OBSERVAÇÃO: as redes que funcionam em grafia poderão, eventualmen-
te, trabalhar em fonia, embora com prejuízo à segurança.

(2) Redes externas - A ED participa das redes abaixo:
(a) rede do comandante da divisão de exército;
(b) rede de operações da divisão de exército;
(c) rede logística da divisão de exército;
(d) rede de reconhecimento da engenharia do exército de campanha;
(e) rede de alarme da divisão de exército; e a
(f) rede de finalidades gerais da engenharia de exército.

9-9. SISTEMA MULTICANAL

a. A integração da ED ao sistema de comunicações de área da divisão de
exército (SCA/DE) realiza-se por meio de terminais dos centros nodais instala-
dos, mantidos e operados por elementos de comunicações divisionários em áreas
de maior concentração de unidades da base divisionária.

b. Esta integração beneficia as ligações da ED com suas unidades, por
permitir economia de tempo e meios, facilidade de ligações alternativas e
segurança para as comunicações, podendo conduzir a uma menor amplitude no
desdobramento das comunicações específicas da ED.

c. A possibilidade da engenharia divisionária utilizar o S Com DE permite
uma suplementação dos seus meios orgânicos. A utilização desse sistema
poderá reduzir a instalação de ramais e troncos de longa distância.

d. O sistema multicanal dá maior confiabilidade e segurança às comunica-
ções.

e. A integração da ED ao SCA/DE deve se processar da seguinte forma:
(1) ligação direta entre o PC/ED com um ou dois CN/DE, por meio do

equipamento de multicanal instalado pelas comunicações divisionárias no PC/
ED;

(2) ligações de junção ou de apoio, partindo dos BE Cmb e Cia E
Especializadas subordinadas e Cia E Cmb/Bda (em 1º escalão ou em reserva)
para os CN/DE localizados em suas proximidades;
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f. A integração existente entre o SCA da DE e do Ex Cmp permite as
ligações da ED com a E Ex (canal técnico).

g. O sistema de comunicações de área divisionário é projetado para ser,
precipuamente, de uso comum; entretanto, a fim de atender necessidades
específicas, podem ser estabelecidos circuitos privativos conforme necessário.
Normalmente, a ED necessita de dois circuitos privativos para o elemento de
engenharia do centro de operações táticas da DE. Circuitos privativos adicionais
podem ser solicitados à seção de comunicações e GE da DE, se necessário.

Fig 9-5. Integração da ED ao sistema de comunicações de área (SCA)

9-9
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9-10. SISTEMA DE MENSAGEIROS

Normalmente, a ED utiliza seu pessoal como mensageiros especiais e
locais.

9-11. MEIOS VISUAIS, ACÚSTICOS E DIVERSOS

Os princípios de emprego dos meios visuais, acústicos e diversos aplicam-
se no caso da ED, sendo meios de grande valia, particularmente, nas operações
de transposição de cursos de água.

ARTIGO IV

GUERRA ELETRÔNICA

9-12. GENERALIDADES

a. Na ED, as ações de GE a serem desenvolvidas têm por objetivo:
(1) assegurar o emprego efetivo do sistema rádio;
(2) anular ou reduzir as possibilidades da guerra eletrônica inimiga,

limitando-lhe as possibilidades de busca de dados por meio das ações de medidas
eletrônicas de apoio (MEA).

b. A segurança do sistema rádio será proporcionada pelos procedimentos
desenvolvidos pelos responsáveis pelo emprego dos rádios, que deverão receber
exaustivo treinamento.

c. Todas as medidas de coordenação necessárias para se fazer frente às
ações de GE do inimigo deverão estar previstas nos documentos pertinentes
(NGA, I E Com Elt e outros...).

9-13. PLANEJAMENTO DE GUERRA ELETRÔNICA

O O Com Elt deverá, no seu planejamento, considerar os seguintes
aspectos ligados às medidas de proteção eletrônica:

a. planejar o emprego de antenas direcionais;

b. utilizar antenas fantasmas para testar ou sintonizar os Eqp Rad;

c. empregar retransmissores, se for o caso, provocando a diminuição da
potência dos Rad empregados;

d. prever mudança de indicativos, freqüências, operadores, equipamentos
e locais dos postos, visando a alterar os padrões de emissões rádio;

e. utilizar Msg pré-estabelecidas, pré-formatadas e outras formas que
permitam reduzir ao mínimo o tempo destinado à transmissão;
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f. estabelecer prescrições de emprego que preservem os meios mais
vulneráveis para os momentos críticos das operações;

g. outras julgadas pertinentes de acordo com as NGA.

9-13
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CAPÍTULO 10

APOIO LOGÍSTICO

ARTIGO I

GENERALIDADES

10-1. ESTRUTURA GERAL DO SISTEMA

a. O Ap Log às U e SU integrantes da ED é prestado pela DE por intermédio
de seu batalhão logístico (B Log).

b. No cumprimento de sua missão básica de apoio ao combate, a ED
emprega, também, seus meios em ações ligadas às atividades logísticas das
áreas de suprimento, manutenção e construção.

c. Para realizar as funções logísticas de manutenção de 3º escalão do
material de Eng orgânico e, principalmente, de engenharia, a ED poderá ser
apoiada por elementos especializados da E Ex.

10-2. ATRIBUIÇÕES DO COMANDANTE DA ENGENHARIA DIVISIONÁRIA

a. O Cmt da ED, além de suas atribuições normais de comando, exerce a
função de membro do EM especial da divisão. Como tal, tem a missão de informar
e sugerir ao Cmt Div o emprego mais adequado dos meios de engenharia, a
necessidade de apoio do Esc Sp e a prioridade na execução de determinados
trabalhos de interesse do Ap Log.

b. A ED é, também, responsável pela manutenção de 3º escalão do material
de engenharia orgânico de seus elementos subordinados e por todas as constru-
ções militares na Z Aç da Div.
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c. À ED compete, ainda, proporcionar o necessário assessoramento
técnico às medidas destinadas a prevenir e a combater incêndios na área da DE.

d. A ED, se assim o desejar, poderá determinar que as unidades e
subunidades orgânicas e as recebidas em reforço enviem cópias de relatórios
referentes a assuntos logísticos, elaborados pelas mesmas, para atenderem
diretrizes impostas pela DE.

Fig 10-1. Fluxo de apoio

10-3. ATRIBUIÇÕES DO ESTADO-MAIOR DA ENGENHARIA DIVISIONÁRIA

a. O assessoramento básico prestado pelos oficiais do EM da ED, nas
atividades ligadas ao apoio logístico, é o mesmo de qualquer outra Arma ou
Serviço nesse escalão. Entretanto, o caráter técnico e especializado de determi-
nadas atividades e a dupla função desempenhada pelo Cmt da ED sobrecarregam
esses encargos.
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b. Devido aos interesses comuns que a maioria de suas atribuições
apresentam, os integrantes do EM da ED trabalham em cerrado contato e se
apoiam mutuamente nos planejamentos necessários ao desempenho das fun-
ções logísticas, particularmente as de caráter técnico-especializado (suprimento,
manutenção e engenharia).

c. O assessoramento necessário ao desempenho das funções logísticas,
prestado pelos elementos do EM da ED, é feito simultaneamente com a
formulação de propostas para o cumprimento das missões de apoio ao combate,
beneficiando-se, mutuamente, os apoios logísticos e ao combate.

d. Podemos destacar entre outros os seguintes assuntos ligados às
atribuições logísticas do EM da ED:

(1) E1 - construção de instalações de comando, quando não enquadrada
como trabalho técnico, e utilização de mão-de-obra local;

(2) E2 - reconhecimento para obtenção de recursos locais;
(3) E3 - distribuição de meios (pessoal e material), estabelecimento de

prioridades e assessoramento técnico às medidas de combate a incêndio;
(4) E4 - construção de instalações de interesse do Ap Log, ligações com

o B Log e E4 da DE para agilização dos apoios recebidos desses elementos e o
controle da manutenção de 3º escalão do material de engenharia orgânico das OM
subordinadas;

(5) E5 - utilização de instalações de serviços públicos e obtenção de
recursos locais.

ARTIGO II

FUNÇÕES LOGÍSTICAS

10-4. GENERALIDADES

a. Cabe à ED a execução das seguintes atividades logísticas:
(1) manutenção de 3º escalão de seu material de Eng;
(2) engenharia, no que tange às atividades de conservação e reparação,

quando não enquadrada como trabalho técnico de apoio ao combate.

b. Manutenção
(1) As ações executadas para conservar o material de Eng em condições

de uso, para a ED, cresce de importância, indo até o 3º escalão de manutenção.
Visando: prever, evitar, identificar e corrigir defeitos nos seus equipamentos, haja
vista que o apoio de engenharia é diretamente proporcional à eficiência do binômio
pessoal-material.

(2) Na ED, os elementos encarregados da manutenção de 3º escalão do
seu material de engenharia orgânico estão distribuídos nos BE Cmb. Para isso,
a ED conta, em sua organização, com as seguintes frações dos BE Cmb:

(a) Pel Mnt / Cia C Ap;
(b) Pel Pnt Prtd P / Cia E Pnt;
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(c) Pel Eq L / Cia E Pnt.
(3) A manutenção orgânica (1º e 2º escalões) é executada por todos os

integrantes da ED que têm material sob sua responsabilidade.
(4) Os 4º e 5º escalões de manutenção constituem responsabilidade dos

Gpt Log /Ex Cmp.

c. Engenharia
(1) A função logística Eng está presente, praticamente, em todos os

trabalhos técnicos de engenharia. Ela compreende ações de planejamento e
execução de obras e instalações necessárias às operações militares.

(2) No escalão Div, as atividades logísticas de Eng limitam-se, em
princípio, a trabalhos de conservação e reparação com vistas a preservar obras e
instalações em condições de uso. Raramente, são realizadas atividades de
construção propriamente dita. Quando ocorrem, visam a atender necessidades de
comando e do Ap Log, restringindo-se à construção de instalações provisórias
realizadas com o apoio do Esc Sp.

(3) É normal, no escalão Div, o aproveitamento de construções existen-
tes. Por envolver atividades técnicas como o reconhecimento, a determinação de
características e a realização de adaptações necessárias, é também considerado
uma atividade logística de Eng.

(4) A ED é responsável por todas as construções militares, exceto as de
comunicações e as obras de organização do terreno, comuns a todas as Armas
e Serviços, na Z Aç da Div. Para isso, pode contar com o apoio da E Ex através
dos seguintes elementos especializados de Eng:

(a) BE Cnst;
(b) Cia Cam Bas;
(d) Cia E Eqp;
(e) Cia E Sv Ge.

(5) As construções realizadas na Z Aç da Div devem ser feitas com o
máximo aproveitamento dos recursos locais em material, equipamentos e mão-
de-obra.

(6) No escalão Div, nem sempre é possível estabelecer-se uma linha
nítida de separação entre as missões táticas de apoio ao combate e as atividades
logísticas, havendo uma preponderância daquelas sobre estas.

10-5. RECURSOS LOCAIS

a. A fim de aliviar o sistema de suprimentos, um dos princípios básicos que
norteiam as atividades de Eng é a máxima utilização de recursos locais em
material, particularmente das classes IV e VI e mão-de-obra.

b. Entre os itens de suprimento, cuja obtenção local é mais freqüente e
vantajosa, situam-se os seguintes:

(1) Materiais de construção:
(a) madeira;
(b) pedra;
(c) areia;

10-4/10-5
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(d) cascalho;
(e) materiais adquiridos no comércio local (arame, pregos, ferramen-

tas, etc) ou suscetíveis de fabricação na área.
(2) Equipamentos mecânicos (trator, motoniveladora, pá-carregadeira)

utilizados na construção civil.

10-5
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ANEXO A

SEQÜÊNCIA DO ESTUDO DE SITUAÇÃO

A-1. GENERALIDADES

a. O Manual de Campanha C 101-5 - ESTADO-MAIOR E ORDENS - define
os diversos aspectos do trabalho de comando e da redação de documentos de
estado-maior, bem como as responsabilidades gerais do estado-maior especial
no sistema de apoio à decisão operacional.

b. O processo de tomada de decisão é dinâmico e multidimensional,
permitindo o planejamento de operações futuras, simultaneamente, com o
acompanhamento de operações em curso. Esse conceito não é novo, mas as
características do moderno campo de batalha e os avanços tecnológicos têm
reduzido o tempo disponível e ampliado as possibilidades que devem ser
consideradas, exigindo uma perfeita integração e sincronização das ações
planejadas. Em conseqüência, é essencial que o oficial de EM conheça perfeita-
mente todo o processo, participando ativamente no assessoramento ao Cmt na
tomada, na difusão e na conduta das decisões.

A-2. ESTUDO DE SITUAÇÃO DO COMANDANTE DE ENGENHARIA

a. Em face da sua dupla função, o estudo de situação realizado por um
comandante de engenharia também tem dupla finalidade.

b. Como oficial do estado-maior especial, participa do estudo de situação
do comandante tático, levantando as considerações do apoio de engenharia que
possam cooperar com o comando no planejamento das operações. Para isso, o
Cmt Eng e seu EM preparam o estudo de situação de 1ª fase, visando:

(1) apresentar o estudo do terreno, sob o ponto de vista técnico-tático, e
as suas possíveis influências sobre as operações das tropas amigas e inimigas;

(2) estabelecer os aspectos em que o apoio de engenharia ou a técnica
possam influir, seja facilitando, seja causando restrições, no cumprimento da
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missão do grande comando ou grande unidade;
(3) colaborar com o EM no preparo dos elementos indispensáveis à

montagem das linhas de ação;
(4) definir, sob o ponto de vista da Eng, as restrições que as diferentes

linhas de ação do elemento apoiado apresentam, concluindo pelas mais favoráveis
ao cumprimento da missão.

c. Como Cmt da Eng, realiza o estudo de situação de 2ª fase (após a decisão
do Cmt tático), visando determinar qual a melhor linha de ação de Eng para apoiar
a manobra planejada e como solucionar os problemas específicos impostos ao
apoio de Eng, particularmente os trabalhos de natureza técnica.

A-3. FORMAS DO ESTUDO DE SITUAÇÃO

a. O estudo de situação do Cmt de Eng de 1ª fase, como oficial do estado-
maior especial, procura, particularmente, estabelecer as influências de ordem
tática que os diversos fatores da decisão, sob o ponto de vista da Eng, acarretam
na manobra em planejamento. Esse estudo deve observar a forma geral prevista
no C 101-5 ESTADO-MAIOR E ORDENS. O Anexo B deste manual apresenta
um memento comentado para o Cmt Eng, ressaltando-se que, em função dos
prazos disponíveis, esse estudo poderá ser mais um processo de elaboração
mental do que um trabalho escrito.

b. O estudo de situação realizado como comandante da Eng (2ª fase) visa,
particularmente, a solucionar problemas de apoio ou de trabalhos de natureza
técnica. Nesse caso, a forma do estudo de situação pode sofrer uma adaptação,
de modo a detalhar as informações específicas de engenharia e atender melhor
a essas finalidades, nos moldes do memento constante do Anexo B deste
manual.

c. O estudo de situação de Eng é um processo contínuo, como todos os
estudos de situação, sem compartimentos estanques, e constantemente atuali-
zado. Embora apresentado em duas fases, faz parte de um mesmo processo de
análise de fatores que, em grande parte, são comuns. Assim, quando for o caso,
um estudo de situação pode fazer referência a outro anteriormente realizado,
particularmente quando da elaboração de documentos escritos.

A-2/A-3
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ANEXO B

MEMENTO COMENTADO PARA O ESTUDO DE SITUAÇÃO DE
ENGENHARIA

B-1. EXEMPLO COMENTADO DO ESTUDO DE SITUAÇÃO DE ENGENHARIA
DE 1ª FASE:

___________________
(Classificação sigilosa)

ED/12

LINS

D-5/1800

ESTUDO DE SITUAÇÃO DE ENGENHARIA Nr 4.1 (1ª FASE)

Rfr: Crt BRASIL, Esc 1/50.000, Fl GETULINA, PROMISSÃO, LINS e
CAFELÂNDIA

1. MISSÃO

a. A fim de abrir o prosseguimento para MARÍLIA
- ultrapassar Elm da 21ª Bda C Mec;
- atacar, em D+2/0600, para Conq e Mnt a R de JÚLIO DE MESQUITA

(654-564) (O1);
- após a Conq dessas R ou mesmo antes, Pross em Apvt Exi, para

isolar MARÍLIA.

b. O apoio à 12ª DE visa, principalmente, facilitar a progressão de suas
GU e U subordinadas. Das ações táticas a serem realizadas pela Bda, pode-
se deduzir os seguintes trabalhos para a Eng:

___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

(1) temporários:
- trabalhos de Blz de pistas e trilhas para apoiar o Dbc Atq;
- preparar Psg contínuas sobre o Rio FEIO;
- abrir Psg em C Mna;
- trabalhos de OT para apoio à Mnt de O1;
- ...............................................................

(2) permanente:
- Mnt da rede mínima de estradas.

2. SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO

a. Considerações que afetam as possíveis L Aç
(1) Características da região de operações

(a) Condições meteorológicas
1) Situação existente

a) crepúsculo: ICMN às 0600 h e FCVN às 1800 h.
b) previsão do tempo: o período de D-5 a D+5 terá tempo

bom e seco, com temperatura amena durante o dia e noites frias.
c) ventos: do quadrante leste, com velocidade variando de

8 a 10 km/h.
d) gradiente de temperatura:

- 0700 h às 1700 h - predomina a neutralidade.
- 1700 h às 0700 h - predomina a lapse.
- Luar: lua nova em D.

2) Efeitos das condições meteorológicas sobre as operações
do inimigo

a) A disponibilidade de 12 h para os trabalhos diurnos
favorecerá os trabalhos de preparação de sua posição, como a organização de
núcleos de defesa, a construção de barreiras, os ensaios de contra-ataque e
os levantamentos topográficos. Com relação aos trabalhos noturnos, a total
obscuridade decorrente da lua nova prejudicará suas ações de vigilância, a
coordenação e o controle de suas forças.

b) O tempo bom e seco acarretará boas condições de
trafegabilidade e consistência do solo, favorecendo os movimentos de sua
reserva e a montagem e execução dos contra-ataques. Por outro lado, a
inexistência de chuvas no período diminuirá o valor do Rio FEIO como obstáculo
natural, obrigando à realização de trabalhos de agravamento naquele curso de
água. Isso acarretará uma maior demanda de suprimentos, particularmente,
classe IV e V, de mão-de-obra e de tempo para construção.

c) A direção do vento é desfavorável para suas ações.
Contudo, a velocidade do vento permite o lançamento de fumígenos e agentes
QBN.

3) Efeitos das condições meteorológicas sobre as nossas
operações.

___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

a) O tempo bom e seco reduz o valor defensivo dos cursos
de água em que se apóia a P Def inimiga, em particular o Rio FEIO. Além disso,
favorece o movimento da 12ª DE e reduz os trabalhos de manutenção de
estradas, de apoio ao movimento através do campo e de transposição de cursos
de água.

b) A direção do vento favorecerá o emprego de fumígenos,
permitindo que a engenharia realize trabalhos a coberto da observação inimiga,
em particular, no corte do Rio FEIO.

c) A obscuridade na noite de D-1/D favorecerá o sigilo na
instalação das cargas lineares nos campos de minas inimigos.

(b) Terreno
1) Situação existente (sempre que for o caso, referir-se ao

Estudo do Terreno, complementando as informações lá existentes)
a) Mobilidade (malha viária e deslocamento através campo).
b) A parte N da Z Aç da 12ª DE é deficiente em rodovias.
c) Obstáculos naturais e artificiais (lançar todas as informa-

ções obtidas e o meios utilizados para obtê-las).
d) Foram assinalados, por patrulhas da 21ª Bda C Mec, C

Mna descontínuos em toda a frente.
e) O Rib ANA, a montante do Rib JOSÉ, apresenta fundo

lodoso e é de difícil transposição, conforme Rec Eng realizado pela 21ª Cia E
Cmb Mec.

f) Pontos críticos.
1) passagens sobre o Rio FEIO e sobre o Córrego

VERDE na R de .... .
2) ...................................

g) Cobertas e abrigos.
h) Solo e subsolo.
i) Recursos locais.
j) Instalações.

2) Efeitos sobre as operações do inimigo (particularmente,
sobre as condições de emprego de sua engenharia)

a) A pobreza de estradas facilita as ações retardadoras pelo
inimigo.

b) O corte do Rio FEIO favorece o estabelecimento de
barreira.

c) O inimigo pode apresentar uma melhor defesa no Rio
FEIO.

d) A vegetação, de um modo geral, prejudica a sua obser-
vação sobre nossos trabalhos.

3) Efeitos sobre as nossas operações
a) Vias de transporte

___________________
(Classificação sigilosa)

B-1



C 5-31

B-4

___________________
(Classificação sigilosa)

b) Há duas penetrantes principais na Z Aç da DE, que
apresentam trechos descontínuos. A W, a Rv 300, que conduz à R de MATÃO
e não prossegue em direção aos objetivos finais. A E, a Rv 333, que embora
atinja O1, apresenta uma interrupção inicial no trecho CAPELA - Faz SANTA
FÉ.

c) Tendo em vista as necessidades mínimas de uma
penetrante para cada peça de manobra em 1º escalão, verifica-se que a rede
existente é precária e haverá necessidade de trechos balizados através do
campo para complementá-la.

d) À exceção da Rv 333, que em sua maior parte é asfaltada,
as demais são de revestimento primário (Rv 300) ou de terra natural. Todavia,
a manutenção será facilitada em face das boas condições do tempo.

e) Obstáculos naturais e artificiais
- Rio FEIO: as margens taludadas e o agravamento da

margem N impedem o movimento de viaturas e dificultam o de tropa à pé.
Somente após as condições de segurança permitirem, a engenharia poderá
cerrar sobre o curso de água para construir rampas para os CC e, posteriormen-
te, construir passagens contínuas (Pnt ou vau) para Vtr sobre rodas (armas de
apoio, suprimento e evacuações). Os meios das Bda empregadas em primeiro
escalão necessitarão suplementação.

- Campos de minas: exigirão, durante a preparação da
artilharia, abertura de trilhas para a tropa à pé (com cargas lineares). A seguir,
brechas para a passagem de CC e outras Vtr (com cargas lineares e/ou rolos
limpadores de minas), tão logo haja condições de segurança para o trabalho.
Posteriormente, a engenharia em Ap Cj as transformará em brechas duplas
(dupla via) para atender ao restante da brigada. Os meios de engenharia
orgânicos das Bda atendem às necessidades.

4) Efeitos sobre o emprego de agentes QBN
- A orografia da R de Op não dificulta o emprego de agentes

QBN.
(2) Situação do inimigo

(a) Dispositivo do inimigo: calco Nr ......
(b) Os C Mna existentes na frente de contato são descontínuos e

poucos profundos.
(c) O inimigo vem tentando minar as passagens na vegetação

ciliar.
(d) Ini conta com um comando de engenharia com 3 BE Cmb, além

das engenharias das Bda em 1º Esc, contando, portanto, com forte apoio de
Eng.

(3) Nossa situação
(a) A ED/12, para esta operação, conta com seus batalhões

orgânicos (121º e 122º BE Cmb) e com reforço do 132º BE Cmb.
___________________
(Classificação sigilosa)

B-1
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___________________
(Classificação sigilosa)

(b) O 122º BE Cmb possui boa experiência de combate, tendo
operado em terreno semelhante.

(c) O 121º BE Cmb não tem experiência de Cmb, porém recebeu
treinamento intensivo e está com moral elevado.

(d) A 21ª Cia E Cmb Mec pode apoiar a ultrapassagem da 12ª DE
realizando trabalhos de apoio à mobilidade.

(e) A E Ex/V tem condições de apoiar a ED/12 com o estabeleci-
mento de um LAT, a ser proposto pela ED/12 até...........

b.Possibilidades do inimigo - As L Aç mais prováveis são as de defender
no corte do Rio FEIO e continuar Def na linha P Cot 254 - MATÃO - PONTA -
PANDA - CASCÃO - P Cot 249. Em conseqüência, pode-se prever, como
primeiros trabalhos de engenharia durante o ataque, a preparação de passa-
gens no Rio FEIO, a abertura de passagens nos obstáculos em profundidade
e, ainda, a reparação de estradas e o balizamento de itinerários através do
campo. A ED/12 deverá, à princípio, proporcionar apoio suplementar às 51ª e
54ª Bda Inf Mtz na preparação das passagens no Rio FEIO e na reparação de
estradas.

c. Nossas Linhas de Ação (copiar as L Aç enunciadas pelo E3)
(1) Necessidades de Engenharia (lançar as necessidades em apoio e

trabalhos)

sohlabarT/oiopA odaiopAmlE 1rNçAL 2rNçAL

:soiráropmetsohlabarT
qtAcbDoapA

15 ª ztMfnIadB bmCEleP2 bmCEleP1

45 ª ztMfnIadB bmCEleP1 bmCEleP2

21 º ceMCR - bmCEleP1

viDBeodmC bmCEleP2 bmCEleP2

:soiráropmetsohlabarT
oãçarepoaetnarudpA

15 ª ztMfnIadB - bmCEleP1

45 ª ztMfnIadB bmCEleP1 bmCEleP1

21 º ceMCR - -

viDBeodmC bmCEleP3 bmCEleP3

:setnenamrepsohlabarT
rtsEiniMRtnM

15 ª ztMfnIadB bmCEleP1 bmCEleP1

ztMfnIadBª45 bmCEleP1 bmCEleP1

viDBeodmC bmCEleP3 bmCEleP3

LATOT bmCEleP41 bmCEleP61

B-1

___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

(2) Conclusões
(a) Na L Aç Nr 1 serão necessários 9 Pel E Cmb para apoiar a

operação (trabalhos temporários: apoio ao Dbc Atq e o Ap durante Op) e 5 Pel
E Cmb para trabalhos permanentes.

(b) Na L Aç Nr 2 serão necessários 11 Pel E Cmb para apoiar a
operação (trabalhos temporários: apoio ao Dbc Atq e o Ap durante Op) e 5 Pel
E Cmb para trabalhos permanentes.

3. ANÁLISE DAS LINHAS DE AÇÃO OPOSTAS

a. L Aç Nr 1
(1) Apoio suplementar à 51ª Bda Inf Mtz

(a) A 51ª Bda Inf Mtz, provavelmente, necessitará um maior apoio
suplementar no Dbc Atq, pois transporá o Rio FEIO em uma frente com
margens taludadas. Além de pessoal, deverá receber apoio adicional de PLVB
e de retroescavadeiras.

(b) A 51ª Cia E Cmb está com seus efetivos completos, mas
apresenta deficiências quanto a equipamentos de destruição.

(c) A ED/12 estabelecerá um LAT na Z Aç da Bda, empenhando
1 Pel E Cmb para conduzir os trabalhos de estradas em proveito da Bda.

(2) Apoio Suplementar à 54ª Bda Inf Mtz
(a) A 54ª Bda Inf Mtz, apesar de abordar o Rio FEIO em uma frente

com melhores condições de transposição, deparar-se-á com trechos com
margens agravadas pelo inimigo, necessitando uma suplementação em pes-
soal e equipamentos de destruição.

(b) Posteriormente, necessitará apoio suplementar, pois estará
conduzindo o Atq Pcp da 12ª DE, incidindo sobre campos de minas dispostos
em profundidade.

(c) A 54ª Cia E Cmb está com seus efetivos completos e não
apresenta quaisquer deficiências quanto a seus materiais e equipamentos
orgânicos.

(d) A ED/12 estabelecerá um LAT na Z Aç da Bda, empenhando
1 Pel E Cmb para conduzir os trabalhos de estradas em proveito da Bda.

(3) Apoio ao 12º R C Mec.
- Não necessitará de apoio, tendo em vista........

(4) Apoio ao Cmdo e aos demais elementos da B Div
(a) O Cmdo da 12ª DE prescindirá de apoio Epcf de engenharia no

Dbc Atq. A B Div, particularmente a AD/12, necessitará de apoio em pessoal
e material, tendo em vista seu Dsloc para........

(b)....................
(5) Vantagens da L Aç Nr 1

___________________
(Classificação sigilosa)

B-1
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___________________
(Classificação sigilosa)

(a) Relativa rapidez na preparação da passagem para CC na Z Aç
do Atq Pcp, no Dbc Atq, já que a abertura de passagens sobre o agravamento
do curso de água por taludamento exige menos tempo de trabalho do que sobre
um C Mna.

(b) A maior disponibilidade de Pel E Cmb em Ap Cj permitirá, se
necessário, aumentar o apoio ao Atq Pcp e ao Atq Scd ou, ainda, apoiar a
reserva quando empregada, sem interromper os demais trabalhos.

(6) Desvantagens da L Aç Nr 1
(a) Maior probabilidade de retardo na preparação de passagens

para CC na Z Aç do Atq Scd, em face da existência de “obstáculo dobrado”
(taludamento e C Mna) e da ação do Ini.

(b) O Atq Pcp e a Res (planejamento prioritário de emprego)
utilizarão a pior penetrante (de E), o que poderá acarretar maior necessidade
de trabalhos de estradas.

b. L Aç Nr 2
(1) Apoio Suplementar à 51ª Bda Inf Mtz

..............................................
(2) Apoio Suplementar à 54ª Bda Inf Mtz

..............................................
(3) Apoio ao 12º R C Mec.

..............................................
(4) Apoio ao Cmdo e aos demais elementos da B Div

..............................................
(5) Vantagens da L Aç Nr 2

..............................................
(6) Desvantagens da L Aç Nr 2

..............................................

4. COMPARAÇÃO DAS NOSSAS LINHAS DE AÇÃO

a. Da análise realizada até o  presente  momento, conclui-se  que a L Aç
Nr 1 pode contar com o melhor apoio, pois economiza meios de Eng.

b. Essa economia possibilita aumentar o apoio ao Atq Pcp, ao Atq Sec
ou apoiar a Res quando empregada, sem prejuízo para os demais trabalhos de
Ap Cj, especialmente, a reparação de estradas. Disso, pode resultar uma maior
mobilidade da tropa apoiada, já que essa poderá contar com maior disponibi-
lidade de meios de engenharia para seu movimento.

c. Essa situação vai ao encontro da diretriz do Cmt da DE que enfatiza
a rapidez na conquista de (O1), antecipando-se a qualquer tentativa de C Atq
Ini.

___________________
(Classificação sigilosa)

B-1
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___________________
(Classificação sigilosa)

d. Sendo assim, considerando o fator mobilidade proporcionado pela
maior disponibilidade de meios da L Aç Nr 1 e o fator rapidez desejado pelo Cmt
da Bda, conclui-se que a L Aç Nr 1 é a mais vantajosa para o apoio de
engenharia.

(Poderiam ter sido levantados, pelo Cmt tático ou pelo Cmt de engenharia
outros fatores pertinentes à manobra. Citam-se como fatores mais comuns
para fins de comparação os seguintes: facilidade para aproximação dos meios,
trabalhos de estradas, possibilidades da engenharia inimiga, emprego da
reserva, necessidade de suplementação de meios de Eng pela E Ex, entre
outros.)

5. CONCLUSÃO

a. A missão pode ser cumprida.

b. A L Aç que poderá contar com melhor apoio de Eng é a Nr 1.

c. A L Aç Nr 2 apresenta os seguintes inconvenientes:
- necessidade de prazo maior para a preparação de passagens de CC

na Z Aç do Atq Pcp, em face da existência de “obstáculo disposto em
profundidade” (taludamento e C Mna). Tais trabalhos, indispensáveis para a
progressão dos CC, poderão retardar o avanço do Atq Pcp;

- pouca flexibilidade para a Eng em Ap Cj, já que será menor o Nr de
Pel E Cmb disponíveis para este apoio.

d. Principais problemas a serem levados ao Cmt.
- Necessidade de prever fogos e fumígenos sobre as R que permitam

ao inimigo conduzir fogos observados sobre os locais de passagem no corte do
Rio FEIO.

- ......................................

Anexos:
.............................
.............................

a)
____________
Cmt da ED/12

___________________
(Classificação sigilosa)

B-1
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B-2. EXEMPLO COMENTADO DO ESTUDO DE SITUAÇÃO DE ENGENHARIA
DE 2ª FASE

___________________
(Classificação sigilosa)

ED/12

LINS

D-3/1800

ESTUDO DE SITUAÇÃO DE ENGENHARIA Nr 4.2 (2ª FASE)

Rfr: Crt BRASIL, Esc 1/50.000, Fl GETULINA, PROMISSÃO, LINS e
CAFELÂNDIA

1. MISSÃO

a. A fim de abrir o prosseguimento para MARÍLIA:
(1) ultrapassar Elm da 21ª Bda C Mec;
(2) atacar, em D+2/0600, para Conq e Mnt a R de JÚLIO DE

MESQUITA (654-564) (O1);
(3) após a Conq dessas R ou mesmo antes, Pross em Apvt Exi, para

isolar MARÍLIA.

b. O apoio de Eng à 12ª DE visa, principalmente, facilitar o movimento de
seus elementos de manobra.

2. SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO

a. Considerações que afetam a missão da engenharia
(1) Prazo para execução dos trabalhos: 2 jornadas.
(2) O terreno favorece à execução de trabalhos de OT, particularmente,

instalações para os órgãos de comando.
(3) A malha rodoviária existente é pobre e necessitará de trabalhos

complementares.
(4) As passagens sobre o Rio FEIO e sobre o Córrego VERDE

constituem pontos críticos.
(5) Os Obt lançados pelo Ini vêm sendo agravados.
(6) O Ini conta com forte apoio de Eng.
(7) Conclusão sobre as necessidades de trabalho. (listar as necessi-

dades)

b. Disponibilidades da ED/12
(listar as disponibilidades em pessoal, materiais e equipamentos,

incluindo reforços recebidos e apoio adicional do escalão superior).
___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

c. Linhas de Ação

3. ANÁLISE DAS LINHAS DE AÇÃO OPOSTAS

a. A L Aç Nr 1 apresenta a vantagem de empregar o 132º e o 121º BE Cmb
(-1ª Cia) nos trabalhos de Ap Cj, aliando uma unidade integrante da ED/12 com
uma unidade recebida em reforço, evitando empregar uma unidade recebida em
reforço isoladamente.

b. A L Aç Nr 2 apresenta a vantagem.................................

4. COMPARAÇÃO DAS LINHAS DE AÇÃO

(apresentar os principais fatores que comprometem as linhas de ação)

B-2

airahnegnEedoiopA 1rNçAL 2rNçAL

qtAcbDpA bmCEBº221/ª1 bmCEBº121/ª1
rpmTsohlabarT bmCEBº121/ª1 bmCEBº231/ª2

rtsEniMedeRtnM )aiCª1-(bmCEBº221 )aiCª2-(bmCEBº231
jCpA

bmCEBº121+bmCEBº231 )aiCª1-( bmCEBº121+bmCEBº221 )aiCª1-(

rotaF 1rNçAL 2rNçAL

elortnoCeodnamoC UanoicarF UanoicarF

)IlCpuS(acitsígoL --------------------- ---------------------

)IIIlCpuS(acitsígoL --------------------- ---------------------

)VIlCpuS(acitsígoL --------------------- ---------------------

)VlCpuS(acitsígoL --------------------- ---------------------

laosseP --------------------- ---------------------

oãçanedrooC --------------------- ---------------------

rtsEiniMRbarT --------------------- ---------------------

sortuO --------------------- ---------------------

___________________
(Classificação sigilosa)
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___________________
(Classificação sigilosa)

5. CONCLUSÃO

a. A linha de Aç Nr ..... é a que mais favorece o cumprimento da missão;

b. A ED/12 para cumprir a missão será organizado da seguinte forma:
(1) 121º BE Cmb (listar a organização e as missões que serão

atribuídas à U)
...........................

(2) 122º BE Cmb
...........................

Anexos:
..............

a)
____________
Cmt da ED/12

___________________
(Classificação sigilosa)
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ANEXO C

ASSUNTOS DE ENGENHARIA EM UMA O Op DE DIVISÃO DE
EXÉRCITO NA DEFENSIVA

C-1. SITUAÇÃO

a. Forças inimigas

b. Forças amigas

c. Meios recebidos e retirados
(3) A 1ª/ 514º BE Cmb integrará a 13ª DE durante toda a operação (poderá

estar na composição dos meios)

C-2. EXECUÇÃO

a. Conceito da operação
....................................

d. 51ª Bda Inf Mtz
.....................................

(5) Construir C Mna de acordo com o P Bar.
.....................................

h. Engenharia
(1) Generalidades

(a) A E Ex/V apoiará a ED/13 com os 511º e 512º BE Cmb que
realizarão trabalho no S Bar da DE, no período de 060600 a 121900 Mar, de acordo
com An D ao P Bar.

(b) A E Ex/V estabelecerá um LAT em apoio à ED/13, conforme
constante do calco Nr___ anexo ___, que entrará em vigor em 130600 Mar,
incluindo as rodovias demarcadoras.
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(2) ED/13
(a) Ap Dto

- Apoiar o 13º RC Mec com o 1º/ 1ª/131º BE Cmb Ref Eqp Mec,
a partir 121900 Mar.

(b) Ap Spl A
- Realizar todos os trabalhos de Eng ao norte da rodovia CERRO

LARGO  -  S. ÂNGELO (exclusive), com a 2ª/131º BE Cmb, na Z Aç da 21ª Bda
C Mec e com a 1ª/ 132º BE Cmb, ao norte da mesma rodovia (exclusive), na Z Aç
da 21ª Bda Inf Mtz, até121900 Mar.

(c) Ap Spl Epcf
- Manter a rodovia GUARANI DAS MISSÕES - PASSO VIOLA,

com o Pel Eqp Cnst/Cia E Ap/131º BE Cmb, na Z Aç da 21ª Bda C Mec, durante
toda a operação.

(d) Ap Cj
- Prosseguir na construção do SBar/13ª DE, de acordo com o P

Bar.
- Manter a rede mínima de estradas da 13ª DE.
- Ficar ECD:

· apoiar a força de contra-ataque;
· aumentar o apoio de engenharia aos elementos de 1º Esc.

m. Reserva
(1) 42ª Bda Inf Bld

(e) Construir os núcleos de aprofundamento “G” e “H”.

n. Prescrições diversas
(1) Autorizado o uso de mão-de-obra civil na preparação do S Bar, desde

que haja segurança.
(2) Proibida a destruição de qualquer obra ferroviária, na Z Cmb.
(3) Previsão de início de organização da posição defensiva: 060700 Mar.
(4) Dispositivo pronto na posição defensiva: 121900 Mar.

C-2
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ANEXO D

MODELO DE PROPOSTA DE SUBPARÁGRAFO DE ENGENHA-
RIA / O OP DE UMA DIVISÃO DE EXÉRCITO NA OFENSIVA

__________________
(Classificação sigilosa)

Exemplar Nr 10
12ª DE
CEARÁ
D-4 / 1200
LMT – 02

ORDEM DE OPERAÇÕES Nr 01 (EXTRATO)

Rfr: Crt do BRASIL/SP, Esc 1:50.000
Fl SUCESSO – NOVA RUSSAS – TAMBORIL -
CAMPINA GRANDE – FORTALEZA

Composição dos Meios

41ª Bda Inf Bld 44ª Bda Inf Bld 55ª Bda Inf Bld
- 44ª Bda Inf Bld
- ……………………..
- 1º/1ª/122º BE Cmb

(Ref Eqp Mec)

56ª Bda Inf Mtz 12º RC Mec (até Ultr) FT 312º BIL (Mdt O)
- 56ª Bda Inf Mtz - 12º RC Mec - 312º BIL
- 51º RCC - ……………………… - 2º Esqd Av Ex
- 1º/1ª/511º BE Cmb - 1ª/121º BE Cmb

(Ct Op) (Cmdo Op)

2º Esqd Av Ex ............................ ED / 12

- 121º BE Cmb (-1ª Cia E Cmb Mec)
- 122º BE Cmb (-1º/1ª/122ºBECmb)

.......................... ............................. - 511º BE Cmb (-1º/1ª/511ºBECmb)
- 521º BE Cmb
- 561º Cia E Cam Bas
- 571ª Cia E Pnt Flu
- 581º Cia E Pnt Pa
- 586ª Cia E Pnt Flu

.......................... .............................. - 594ª Cia E Pnt Vi Cvt
___________________
(Classificação sigilosa)
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__________________
(Classificação sigilosa)

1. SITUAÇÃO
.
.
.

c. Meios recebidos e retirados
(1) Recebidos

- Conforme a composição dos meios
(2) Retirados

- Nenhum.

2. MISSÃO

..............................................................................

3. EXECUÇÃO

a. Conceito da operação
(1) Manobra

(a) ................................................................
1)
.
.
.
4) Após Ultr, o 12º RC Mec, a E, para fixar o Ini na sua Z Aç.
.
.
.

(b) Após a Conq de 04, ou mesmo antes, prosseguirá em Apvt Exi
para Conq e Mnt CRATEÚS, empregando uma Bda Inf Bld em 1º Esc pelo E
Prog TAMBORIL

(c) Manterá em reserva:
..........................................................

(d) ..........................................................
(2) ...............................................................

b. 41ª Bda Inf Bld
.
.
.

j. Engenharia (ou ED/12)
(1) Generalidades

(a) A E Ex estabelecerá os seguintes LAT:
__________________
(Classificação sigilosa)
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__________________
(Classificação sigilosa)

1) Desde já e até a Conq de 01 e 02 na linha balizada pela Rv
que liga as seguintes localidades: CAMPINA GRANDE (796 – 086) - SUCESSO
(790 – 084), exclusive;

2) Após a Conq de 01 e 02, na linha balizada pela LP/LC,
inclusive.

(2) ED/12 (ou formas de apoio)
(a) Ap Dto

Ap o 12º RC Mec com o 1º/1ª/121º BE Cmb Ref 01 Gp PLVB,
após Ultr.

(b) Ap Spl A
1) A ED/12 estabelecerá  um  LAT, na  Z Aç  das  brigadas em

1º Esc, nas seguintes condições:
a) a partir de D-3/0600 e até a Conq dos Obj intermediários

da 41ª Bda Inf Bld, na linha balizada pela Estr (inclusive) que liga a Faz NOVA
RUSSAS à Faz CACHOEIRA;

b) após a Conq dos Obj intermediários da 41ª Bda Inf Bld,
na linha balizada pelo Rio CASCATINHA, inclusive.

(c) Ap Spl Epcf
1) Ap a 41ª Cia E Cmb Bld no Dbc Atq da 41ª Bda Inf Bld com

o valor de 01 Pel E Cmb Ref 01 Gp PLVB;
2) Ap a 44ª Cia E Cmb Bld no Dbc Atq da 44ª Bda Inf Bld com

o valor de 02 Pel E Cmb;
3) Ap a 55ª Cia E Cmb no Dbc Atq da 55ª Bda Inf Mtz com o

valor de 01 Pel E Cmb Ref Eqp Mec;
4) Ap a 56ª Cia E Cmb no Dbc Atq da 56ª Bda Inf Mtz com o

valor de 01 Pel E Cmb Ref 01 VBCE com lâmina;
5) A partir do início do Apvt Exi, executar todos os Trab de Estr

nos E Prog VÁRZEA ALEGRE, CACHOEIRA e CANAFISTA a partir da Rg do
grosso das Bda que os utilizam, com o valor de 01 Cia E Cmb para o E Prog
VÁRZEA ALEGRE e 01 Pel E Cmb para os demais E Prog.

(d) Ap Cj, devendo:
1) Mnt ECD tráfego a R Mini Estr Nec à Man da 12ª DE;
2) instalar 03 P Sup Agu;
3) Cnst e/ou recuperar instalações da população civil atingidas

por ações inimigas;
4) Cnst 02 PO para o Cmt 12ª DE em locais a serem definidos

pelo E2/12ª DE;
5) Ap o 12º RC Mec, até Ultr, nos Trab Loc na sua A Rg;
6) Ap Bda Emp no Apvt Exi, nos Trab Loc à Rg dos E Prog;
..............................................
9) ficar ECD:

a) Ap Res quando Emp;
b) aumentar o Ap Eng aos Elm Emp 1º Esc.

__________________
(Classificação sigilosa)
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ANEXO E

MODELO DE ORDEM DE OPERAÇÕES DE ENGENHARIA
DIVISIONÁRIA

__________________
(Classificação Sigilosa)

Exemplar Nr 02
ED/12
GOIÂNIA
D-1 / 0700
CM - 0

ORDEM DE OPERAÇÕES Nr 01 (EXTRATO)
Rfr: Crt BRASIL, REGIÃO CENTRO-OESTE, Esc 1:100.000

Fl SANCLILÂNDIA - ITABERAÍ - NAZÁRIO - GOIÂNIA - EDÉIA -
PIRACANJUBA - JOVIÂNIA - MORRINHOS

1. SITUAÇÃO

.

.

c. Meios recebidos e retirados
1) Recebidos do V Ex Cmp:

- 572ª Cia E Pnt Flu.
2) Retirados:

- dois Pel E Cmb do 121º BEC, devendo ser um deles de Nat Mec;
- um Pel E Cmb do 122º BEC, devendo ser de Nat Bld;
- um Gp Pnt LVB do 122º BEC.

__________________
(Classificação Sigilosa)
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A-2/A-3

__________________
(Classificação Sigilosa)

2. MISSÃO

a. A fim de cooperar com a manobra defensiva da 12ª DE:
1) apoiar as ações da F Cob na A Seg, complementando as suas Nec de

Trab de Eng;
2) apoiar as ações de defesa na ADA, executando trabalhos de Eng:

a) em complemento às Nec da F Fix e à preparação da P Def;
b) na A Rg da 12ª DE.

3) complementar os Trab Nec de Eng em Ap à F Chq, quando Emp.

b. É intenção deste Cmdo apoiar a Man defensiva da 12ª DE(Def Mv)
realizando Trab de Eng para:

1) canalizar o Ini para a R de CAMPESTRE (38-46), mais favorável a uma
Def Mv;

2) envidar esforços para impedir que o Ini se utilize da DTA balizada pela
Rdv GO 03 (36-66) a partir de RUI BARBOSA (30-68);

3) cooperar com as ações na P Def visando a destruição da maioria dos
meios Mec e Bld do Ini.

3. EXECUÇÃO

a. Conceito da operação
1) Manobra

a) A ED/12 apoiará a Man Def da 12ª DE, que conduzirá uma defesa
móvel. Para isso, realizará Trab Eng:

(1) em apoio ao conjunto;
(2) em apoio suplementar à F Cob na A Seg e aos Elm Man da F

Fix na ADA.
b) Empregará na ADA em Ap Dto ao 221º RC Mec dois Pel E Cmb, e

ao 551º BI Mtz dois Pel E Cmb, até o Aclh da F Cob.
c) Empregará um Pel E Cmb em Ap Dto ao 12º RC Mec, após o Aclh

da F Cob.
d) Reforçará, durante toda a operação, as 42ª Bda Inf Bld, 55ª Bda Inf

Mtz e 22ª Bda C Mec com um Pel E Cmb cada, e, ainda, a 42ª Bda Inf Bld com
um Gp Pnt LVB.

b. 121º BEC
1) Ficar ECD prestar assistência técnica, controle e supervisão para o

lançamento de Obt e para a Cnst de Nu realizados pelos Elm Man Div Emp em
1º Esc.

2) Mnt ECD tráfego a R Mini de Estr na Z Aç da 12ª DE, ao S da Estr que
liga as R de TRINDADE (62-56), SANTA MARIA (48-48) até MANDAGUARI (38-
54), exclusive, durante toda a Op.

__________________
(Classificação Sigilosa)
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__________________
(Classificação Sigilosa)

3) Mnt ECD tráfego a R Mini de Estr na Z Aç 22ª Bda C Mec, quando da
sua atuação como F Fix, com o valor de um Pel E Cmb Ref Eqp Mec(Ap Spl
Epcf).

4) Realizar todos os trabalhos de Eng, com o valor de uma Cia E Cmb,
na Z Aç da 22ª Bda C Mec, até D+10/1900, a E, inclusive, do Rib FAZENDINHA
(42-58) e dos Corg TERRA POBRE (44-64), MANDAGUARI (38-54), FUNDÃO
(44-44) e BOQUEIRÃO (38-34) (Ap Spl A).

5) Ap o 221º RC Mec, com dois Pel E Cmb, até o Aclh da F Cob (Ap Dto).
6) Ref as 22ª Bda C Mec e a 55ª Bda Inf Mtz, com um Pel E Cmb cada,

durante toda a Op.
7) Ap a Res quando Emp.
8) Ficar ECD aumentar o Ap Eng aos Elm Man Div Emp em 1º Esc.

c. 122º BEC
1) Cnst 02 PO para o Cmt 13ª DE, um na R de ENGENHO VELHO (44-

46) e um na R de MANDAGUARI (38-54).
2) Mnt ECD tráfego a R Mini de Estr na Z Aç da 12ª DE, ao N da Estr que

liga as R de TRINDADE (62-56), SANTA MARIA (48-48) até MANDAGUARI (38-
54), inclusive, durante toda a Op.

3) Ficar ECD prestar assistência técnica, controle e supervisão para o
lançamento de Obt e para a Cnst de Nu realizados pelos Elm Man Div Emp em
1º Esc.

4) Realizar todos os trabalhos de Eng, com o valor de uma Cia E Cmb,
na Z Aç da 55ª Bda Inf Mtz, até D+10/1900, a E, inclusive, do Rib FAZENDINHA
(42-58) e dos Corg TERRA POBRE (44-64), MANDAGUARI (38-54), FUNDÃO
(44-44) e BOQUEIRÃO (38-34) ( Ap Spl A).

5) Ap o 551º BI Mtz ,com dois Pel E Cmb, até o Aclh da F Cob (Ap Dto).
6) Ref a 42ª Bda Inf Bld, com um Pel E Cmb e com um Gp Pnt LVB,

durante toda a operação.
7) Ap a F Chq quando Emp.
8) Ficar ECD aumentar o Ap Eng aos Elm Man Div Emp em 1º Esc.

d. 572ª Cia E Pnt Flu
Apoiar o Aclh da F Cob (42ª Bda Inf Bld), na Z Aç da 12ª DE, com os meios

de Trsp C Agu que se fizerem Nec, devendo recolher os mesmos imediatamente
após o Aclh da F Cob.

4. LOGÍSTICA

...................

__________________
(Classificação Sigilosa)
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__________________
(Classificação Sigilosa)

5. COMANDO E COMUNICAÇÕES

...................

6. PESSOAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL

...................

Acuse estar ciente

a) __________________
Cmt ED/12

Anexos: A -..........

B -.........

...................

Distribuição: lista A

Confere: ____________________
E3 ED

__________________
(Classificação Sigilosa)
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ANEXO F

DADOS MÉDIOS DE PLANEJAMENTO DE INTERESSE DA EN-
GENHARIA DE DIVISÃO DE EXÉRCITO

F-1. POSSIBILIDADES DAS EQUIPAGENS DE PONTE

a. Equipagem de Portada Leve

b. Ponte Lançada por Viatura (Pnt L Vtr)
Vãos possíveis de serem vencidos:
- margens firmes: deixar 1 (um) m para cada lado, perfazendo até 24 m;
- margens fracas: deixar 3 (três) m para cada lado, perfazendo até 20 m;
- com a utilização de cavalete como suporte intermediário, pode-se

ultrapassar, com duas pontes, um vão de até 42 m.

oãçiubirtsiD qErN tnPotnemirpmoC sadatroP

ED DE/bmCEB/tnPEaiC 9 711

uo)FS4(9

uo)FS5(9

)FS6(9

oãçiubirtsiD
tnPrN

rtVL
rtVrN
tnPL

ED DE/bmCEB/tnPEaiC 6 3
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c. Equipagem PMP-45 (RIBBON)

OBSERVAÇÃO: SF - Suporte Flutuante

F-2. CAPACIDADE DAS RODOVIAS JÁ COM AS DEVIDAS REDUÇÕES

a. Tabela das capacidades máximas (t/D)

OBSERVAÇÕES:
- A tabela foi organizada considerando-se: operações prolongadas;

rodovias conservadas pela ED; tráfego nas duas faixas, num só sentido.
- Esta tabela pode ser usada como guia para fins de planejamento, na

ausência de dados mais precisos, quando for necessário determinar a capacidade
de uma rodovia, inclusive para fins de transporte de suprimento.

- Os valores estipulados na tabela acima referem-se a uma rodovia com
duas faixas. Para se determinar a capacidade de uma faixa, dividir o referido valor
por 2. Ex: Rv de revestimento primário, terreno ondulado, tempo bom e tráfego em
uma faixa: capacidade = 8100 / 2 = 4050 t/D.

- A capacidade máxima da rodovia inclui as seguintes necessidades
para: fins operacionais; atender à população civil; o transporte de suprimento e
outras necessidades do Ap Log.

oãçiubirtsiD tnPqErN tnPrpmoC sadatroP

ED DE/bmCEB/tnPEaiC
4

)LS04+RS61(
m2,972

uo)FS3(8

uo)FS4(8

uo)FS5(8

)FS6(8

)D/t(amixámedadicapaC
onerreT
odaludno

onerreT
odatnemivom

onerreT
osohnatnom

aivodoradopiT
)megadoredapahc(

opmeT
mob

oãçatsE
asovuhc

opmeT
mob

oãçatsE
asovuhc

opmeT
mob

oãçatsE
asovuhc

otercnoC 000.45 000.34 000.24 006.33 000.42 002.91

otlafsA 005.04 003.82 005.13 000.22 000.81 006.21

laicifrepusotnematarT
osonimuteb

000.42 004.41 000.81 008.01 005.01 003.6

oirámirpotnemitseveR 001.8 002.3 000.5 000.2 000.3 002.1

adarohlemarreT 006.3 063 069.1 091 089 001

larutanarreT 008 05 063 52 081 21

F-1/F-2
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b. Tabela relativa ao suprimento na Z Cmb

OBSERVAÇÃO: esta tabela foi organizada abatendo-se, da(s) capacidade(s)
máxima(s) da(s) Rv, as necessidades para: fins operacionais (Trnp de tropa);
atender à população civil; e outros itens do Ap Log

F-3. DOTAÇÕES DE MATERIAL DA ENGENHARIA DIVISIONÁRIA

)D/t(CZanotnemirpuS
onerreT
odaludno

onerreT
odatnemivom

onerreT
osohnatnom

edapahcedopiT
megador

opmeT
mob

oãçatsE
asovuhc

opmeT
mob

oãçatsE
asovuhc

opmeT
mob

oãçatsE
asovuhc

otercnoC 005.7 000.6 009.5 007.4 004.3 007.2

otlafsA 005.6 006.4 001.5 006.3 000.3 050.2

laicifrepusotnematarT
osonimuteb

006.4 007.2 005.3 001.2 000.2 002.1

oirámirpotnemitseveR 007.2 001.1 007.1 086 000.1 004

adarohlemarreT 002.1 021 046 46 023 23

larutanarreT 062 81 021 9 06 4

gnEMO
lairetaM

bmCEB
)1()DErop2(

otlassaedetoB 09

)m441(oinímulaulFdsPpqE 2

LdrtP 9

54-PMPtnPpqE 4

54lCdtrP- 8

)m(54lCtnP- 2,972

rtVropLtnP 6

tnPLrtV 3

raedrosserpmoC 5

arodalevinotoM 2

sadorerbosariedagerraC 2

F-2/F-3
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OBSERVAÇÃO:
(1) Dotação de cada um dos BE Cmb da ED.

satragalerbosratarT 4

taC-boBopit,osuitlumrotarT 9

sadorerbosariedagerrac-ovacse-orteR 2

etsadniuG 1

rodatcapmoC 1

gnE,CBV 4

)enicsafepip(sobutedexiefpqE 21

)m(solosedrodaçrofeR 023

rtV- 4

m04edsatsiP- 8

tbOmegsPedarutrebaarappqE/cqbR 6

sanimedoãçanimessidarappqE/cqbR 6

açamufedrodareg/cqbR 7

PTBV 01

F-3
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