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RESUMO

Este trabalho tem por finalidade, apresentar um estudo sobre o emprego de novos e
modernos  equipamentos  de  abertura  de  brecha  /  passagem.  O  objetivo  desta
pesquisa é analisar o Quadro de Dotação de Material de U/SU e assim propor novos
materiais que se adequem a estrutura às necessidades do apoio de Engenharia em
uma  Operação  de  Abertura  de  Brecha  /  Passagem  (Op  Abe  Bre  /Psg).  Nesse
aspecto, será analisado o Quadro de Dotação de Material (QDM) de uma Unidade /
Subunidade  (U/SU)  de  Engenharia  para  se  verificar  quais  materiais  para  a
realização  de  uma  Op  Abe  Bre  /Psg  essa  OM  possui,  além  de  uma  breve
apresentação  dos  materiais  que  as  OMs  de  Engenharias  utilizam  e  que  são
previstos para realizar esse tipo de ação..  Em paralelo,  verificar através de uma
pesquisa  bibliográfica  o  que  há  de  mais  moderno  em materiais  utilizados  pelos
outros Exércitos para esse mesmo tipo de operação, realizando uma comparação e
propondo  novos  materiais  para  que  posam  ser  utilizados  pela  Engenharia  do
Exército brasileiro. Com o objetivo de elucidar melhor esse tipo de operação, será
apresentado em segundo plano, como se desenvolve uma Op Abe Bre / Psg.  Por
último,  na  conclusão,  uma  síntese  das  ideias  expressas  ao  longo  do  trabalho,
propondo novos materiais relativos a uma Op Abe Bre /Psg, afim de se adaptar o
Exército Brasileiro e a Engenharia no que há de mais moderno e utilizado pelos
grandes exércitos em uma Operação de Abertura de Brecha / Passagem.   

Palavras – chave: QDM; SU/ U; Op Abe Bre /Psg; 

ABSTRACT

The purpose of this research paper is to present a study on the use of new and
modern breach opening equipment. The objective of this research is to analyze the U
/ SU Material Allocation Table and thus propose new materials that fit the structure to
the needs of Engineering support in an Op Abe Bre / Psg. In this aspect, the QDM of
an Engineering U / SU will be analyzed to verify what materials for the realization of
an Op Abe Bre / Psg this OM possesses, in addition to a brief presentation of the
materials that Engineering OMs use and that are foreseen in order to perform this
type  of  action.  In  parallel,  to  verify  through  a  bibliographical  research  the  most
modern materials used by the other Armies for this same type of operation, making a
comparison and proposing new materials for which they can be used by Engineering



of the Brazilian Army. In order to better elucidate this type of operation, it  will  be
presented in the background, as it develops an Op Abe Bre / Psg. Finally, in the
conclusion, a synthesis of the ideas expressed throughout the work, proposing new
materials related to an Op Abe Bre / Psg, in order to adapt the Brazilian Army and
Engineering in what is most modern and used by the great armies in a Gap Opening
Operation.

Keywords: Material Allocation Table, Operation Breach Opening. 
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1.INTRODUÇÃO 

O tema investigado versa sobre a análise do Quadro de Dotação de Material

de uma SU/U de Engenharia de Combate propondo novos materiais que adequem a

estrutura às necessidades do apoio de Engenharia em uma Op Ab Bre/Psg, tendo

como finalidade integrar o EB as novas tecnologias no que diz respeito aos materiais

utilizados para essa finalidade, contribuindo assim para a atualização doutrinaria da

Força Terrestre nesse tipo de assunto. 

A motivação  para  escolha  deste  tema  se  deveu  à  importância  que  esse

assunto  possui  no  campo de  batalha,  visto  que  se  configura  como um fator  de

mobilidade, e o não uso ou erro no  seu  manuseio  pode  causar  diversas

baixas, impedindo ou retardando o avanço de uma tropa, vindo a causar entraves

aos objetivos almejados. 

Nas Guerras dos séculos XIX e XX, podemos perceber que esse tipo de ação

foi  bastante  explorado  pelos  exércitos  que  lutaram nas  grandes Guerras  ou em

conflitos de menor vulto ao redor do Mundo. Com o avanço da tecnologia, novos

materiais  e  equipamentos  foram sendo  utilizados  e  aperfeiçoados,  para  que  os

Exércitos pudessem ganhar vantagens nas ações ofensivas contra seus inimigos. 

1.1 PROBLEMA

Os  obstáculos  lançados  pelas  forças  inimigas,  constituem  um  enorme

problema  as  forças  beligerantes,  pois  causam  diversos  danos  e  prejuízos  aos

exércitos, no que diz respeito a destruição de viaturas, carros de combate blindados

ou mecanizados, gerando sua inutilização temporária ou destruição total sendo, no

fator humano morte ou incapacidade de combate. 

Cabe  aos  Exércitos  possuírem  materiais  e  equipamentos  que  possuam

tecnologia suficiente para cumprir missões de abertura brechas ou passagens em

qualquer tipo trabalhos de contra – mobilidade realizados pelo inimigo, tais como

campos de minas, obstáculos de arame farpado, campo de estacas, abatises, fosso

ant-carro e outros mais, fazendo com que seja diminuído ou extinguido, danos e

prejuízos com material e pessoal. 
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Nesse contexto como estão mobiliados nossos Btl  Eng Cmb para cumprir

missões com essas características? 

1.2 OBJETIVOS

   Essa  dissertação  tem por  objetivo  geral  analisar  os  materiais  que  os

grandes exércitos utilizam numa Op Ab Bre/ Psg e Propor o uso desses no âmbito

EB. 

O estudo dos recentes conflitos nos levam a observar como alguns Exércitos

lidam com esses tipos de Op Ab Bre/Psg, quais suas doutrinas e materiais utilizados

nas mesmas. 

Cabe  um  estudo  dos  conflitos  recentes  observando  como  as  forças

beligerantes  atuam  na  realização  de  uma  Op  Ab  Bre/  Psg  e  quais  matérias  e

equipamentos utilizam para obterem sucessos em suas ações. 

A  fim  de  viabilizar  a  consecução  do  objetivo  geral  do  estudo,  foram

formulados  os  objetivos  específicos,  abaixo  relacionados,  que  permitirão  o

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado: 

a)  Realizar  uma  pesquisa  bibliográfica  a  fim  de  levantar  e  elucidar  os

principais conceitos relativos à Ab Bre/ Psg. 

b) Relatar como funciona os métodos de uma Op Ab Bre/ Psg de acordo com

a doutrina do EB, citando os equipamentos e materiais utilizados; 

c) Analisar o quadro de dotação de material de uma U/SU. 

d) Realizar uma comparação entre os matérias e equipamentos dos Exércitos

estudados com os  do EB,  propondo materiais  que se  adequem as estruturas  e

necessidades do apoio de Engenharia em uma Op Ab Bre/ Psg. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

A mobilidade é um fator essencial para a conquista dos objetivos elencados

pelos diversos níveis de comando, passados aos elementos em combate. A falta

desta,  pode  ocasionar  o  não  cumprimento  de  missões  e  perda  de  várias

oportunidades de grande relevância para a força atacante. 
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Uma das principais missões da Arma de Engenharia é o apoio a mobilidade,

onde as Op Ab Bre/ Psg ganham grande importância, pois proporcionam condições

para  que  a  manobra  tática  obtenha  rapidamente  vantagens sobre  a  posição  do

inimigo. 

Obstáculos no campo de batalha, são trabalhos realizados pelas tropas que

visam fixar,  canalizar,  dissociar,  bloquear,  retardar  ou até  destruir  seus  inimigos,

causando danos e perdas referentes aos materiais e ao potencial humano, quando

tentam ultrapassá-los. 

É  de  extrema  importância  e  necessidade,  que  os  Exércitos  saibam como

transpor os diversos tipos de obstáculos,  afim de se evitar prejuízos materiais e

humanos, devendo para isso utilizar materiais e equipamentos adequados e com

tecnologia suficiente para impedir tais perdas. 

1.4 METODOLOGIA

Será  realizada  pesquisa  bibliográfica  a  partir  de  materiais  publicadas  em

livros, artigos, dissertações, revistas, meio eletrônico e uma pesquisa documental,

através do estudo dos QDMs de algumas OMs de Engenharia  de Combate que

possuem materiais e equipamentos previstos para uma Op Abe Bre/Psg. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 OPERAÇÕES DE ABERTURA DE BRECHAS E PASSAGENS

Quando  da  execução  das  operações  ofensivas,  a  tropa  atacante  poderá

deparar-se com uma grande variedade de obstáculos artificiais e naturais dispostos

no terreno, os quais deverão ser, o mais rapidamente possível, ultrapassados para

conservar a iniciativa e manter, impulsão do ataque e ficar longe de possíveis fogos

inimigos. 

Sobre o assunto, podemos observar o que diz Cinelli (2004, p. 25) 

A operação de abertura de brechas e passagens é o emprego de técnicas,
táticas e procedimentos visando a projetar poder de combate para o outro
lado de um obstáculo.  É,  em última análise,  uma operação sincronizada
envolvendo  elementos  de  manobra  e  de  apoio  ao  combate  sob
responsabilidade  do  comandante  da  arma-base.  Sob  vários  aspectos,
constitui  uma das mais  difíceis  ações táticas dentre as que poderão ser
executadas pelo batalhão de infantaria 

Para executar uma Op Abe Bre/ Psg, a tropa atacante deve realizar cinco

ações básicas e imprescindíveis para o sucesso da mesma. Tais ações podem ser

resumidas  através  da  abreviação  NOSRA,  que  significa:  Neutralização,

Obscurecimento, Segurança, Redução e Assalto.

A Neutralização resume - se em neutralizar o inimigo através de fogos diretos

e indiretos, com o objetivo de impedir que os sistemas de armas inimigas atinjam os

elementos que estarão realizando a Abe Bre/ Psg.

A ação  de  Obscurecimento  diz  respeito  a  impedir  que  o  inimigo  tenha  a

possibilidade de engajar a tropa que esta realizando a abertura de brechas, tal ação

pode ser desencadeada através de fumaça ou fulmígenos que façam uma cobertura

protegendo e obscurecendo a ação.

Temos como ação de Segurança, realizar a segurança do local  onde será

realizada a abertura de brecha, através da eliminação de forças inimiga que estejam

na área do obstáculo, e isolamento desse mesmo local, afim de impedir que reforços

ou outras tropas inimigas cheguem ao local onde esta sendo desencadeada a ação

de abertura de brechas.

A Redução é a ação de ultrapassar o obstáculo, ou seja, realizar uma brecha

simples, dupla ou uma trilha sobre o mesmo afim de permitir a passagem da tropa.
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Por último temos o Assalto, que é passagem da tropa atacante pela brecha,

passagem tática ou trilha aberta, com o objetivo de cumprir a missão determinada.

Sempre que possível,  as trilhas devem ser  alargadas e transformadas em

brechas  para  viaturas  com o  emprego de  dispositivos  explosivos  ou  mecânicos,

depois  que  a  cabeça-de-ponte  estiver  estabelecida,  ou  então,  as  brechas  serão

abertas em locais diferentes dos das trilhas.

Um método utilizado para abrir trilhas, consiste em utilizar um cadarço branco

sendo o mesmo colocado e preso firmemente ao solo em ambos os lados da trilha,

para servir  de guia às tropas.  As brechas devem ser inicialmente abertas com 7

(sete) metros de largura, podendo serem alargadas até 14 metros, sendo marcada,

em ambos os lados, tanto para orientação diurna como noturna, com os marcadores

de brecha e com uma cerca de arame.  Ao longo do arame superior  da cerca é

colocado um cadarço branco. Os sinais marcadores de brecha são colocados ao

longo dela em intervalos regulares.

Em geral quando uma unidade realiza um ataque através terreno descoberto,

as brechas abertas não devem ser localizadas próximas umas das outras. Deve ser

observada uma distância de 250 a 300 metros, sendo esse o mínimo recomendado,

evitando de tal forma que duas ou mais brechas possam ser batidas e interrompidas

por uma mesma concentração de artilharia.

Quando duas brechas são usadas por uma mesma unidade, elas não devem

ser muito distanciadas entre si, com o objetivo de não dificultar a ação de controle do

comandante. Nestes casos a distância máxima recomendada varia de 600 a 800

metros.

A Arma de Engenharia  nesse  contexto,  tem por  missão  Limpar,  marcar  e

manter  as  brechas  e  variantes,  marcar  e  colocar  arame  farpado  nos  limites

anteriores dos campos de minas para evitar que o pessoal e viaturas se desviem

para dentro das áreas minadas, retirar das brechas as viaturas danificadas, as quais

devem ser removidas rapidamente,  dispondo, para isso,  de viaturas apropriadas,

estabelecer um centro de informações da brecha próximo à entrada de cada brecha.

Se  as  faixas  do  campo  forem  muito  separadas,  pode  ser  necessário  o

estabelecimento de centros secundários, junto a cada uma das faixas. Os centros

comunicam-se por telefone ou mensageiros e informam, periodicamente, por rádio

ou telefone, o andamento da limpeza das minas, tal como é exigido no planejamento

do ataque.
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 As operações de abertura de brechas classificam – se em três aspectos ,

quanto ao planejamento, ao sigilo e ao tipo de obstáculo a ser reduzido: 

a) Quanto ao planejamento 

- Imediata 

- Coordenada 

b) Quanto ao sigilo: 

- Coberta 

- Descoberta

c) Quanto ao tipo de obstáculo a ser reduzido: 

- Abertura em obstáculo de proteção local (brecha de assalto) 

- Abertura em obstáculo tático 

Ainda em seus estudos Bizerra (2009, p. 19) explica alguns tipos de aberturas

“A abertura imediata de brecha é aquela realizada em obstáculos quando o batalhão

encontra, de forma infortuita, um obstáculo, a sua localização é pouco definida ou o

inimigo apresenta um sistema defensivo fraco”. 

Sobre a abertura coordenada Bizerra (2009, p. 20) explica: 

A abertura  coordenada de  brecha é  aquela     realizada em obstáculos,
quando há tempo suficiente, boa quantidade de meios de engenharia e não
é  viável  a  execução  de  uma  abertura  do  tipo  imediata.  Também,  pode
ocorrer após uma tentativa mal sucedida uma abertura imediata.  

  

             Sobre a brecha de assalto Bizerra (2009, p. 20) explica :

A abertura  de  brecha de  assalto  é  aquela  realizada  em obstáculos,  por
ocasião de um ataque. Ações realizadas em uma operação de abertura de
brechas envolvem cinco tarefas: neutralização, obscurecimento, segurança,
redução e assalto.  

Durante  a  tarefa  Redução,  Bizerra  (  2009)  relata  que  o  ato  de  reduzir  é

quando são abertas passagens sobre obstáculos com o intuito de permitir que as

forças de assalto prossigam, sendo que o apoio nesse tipo de ação é basicamente

prestado  pela  tropa  de  engenharia,  que  possui  equipamentos  para  abertura  de

brechas, além de balizar o local, prestando esclarecimentos ao comandante da tropa

apoiada. 

O manual de campanha FM 3 - 34.2 .Combined Army Breach Operations, do

Exército dos EUA, aborda o assunto da seguinte forma: 
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                          Para uma operação de abertura de brecha, uma unidade desenvolve um esquema de
manobra  especificamente  concebido  para  atravessar  um  obstáculo  e
continuar  uma  missão.  Frações  de  manobra  das  companhias,  TFs  e
brigadas  podem  conduzir  as  operações  de  abertura  de  brechas.
Normalmente, um TF executa uma operação de abertura de brechas e as
frações da companhia são designadas como suporte, rompimento e forças
de assalto.  Unidades  Conduzirão uma operação de abertura  de brechas
quando.  (FM 3 - 34.2 .Combined Army Breach Operations, Headquarters,
Departament of the Army, p. 2-12, 2002, grifo nosso, tradução nossa). 

O manual de Campanha C 5-37 Minas e Armadilhas, do Exército Brasileiro,

possui abordagem sobre o assunto:

                          Este capítulo trata da limpeza de áreas minadas e do levantamento de Campos de
minas em situação de combate.  O  ANEXO “D”  EQUIPAMENTOS PARA
DETECÇÃO  E  REMOÇÃO  DE  MINAS  complementa  as  informações
constantes do presente CAPÍTULO e apresenta equipamentos utilizados por
outros Países que poderão ou não ser adotados pelas Forças Armadas do
Brasil. (BRASIL, 2000, p. 5-1).  

Assim como o  Manual  de  Campanha C 5-1,  Emprego  da  Engenharia,  do

Exército Brasileiro: 

                          O apoio à mobilidade tem por objetivos manter a liberdade de manobra da força
apoiada e a impulsão do ataque. Assim, a engenharia procura minimizar os
efeitos dos obstáculos naturais e artificiais quer pela ênfase aos corredores
de mobilidade quer pelo apoio à transposição desses obstáculos, quando o
desbordamento  não  é  viável;  a  transposição  de  obstáculos  compreende
desde uma abertura de passagem, trilhas e brechas, por exemplo, até o
emprego de uma Ponte Lançada por Viatura Blindada para a travessia de
pequenos vãos, ou o de uma Viatura Blindada de Combate de Engenharia
(VBCE) com lâmina para a execução de aterros.( BRASIL, 1999, p. 5 – 5). 

2.2 EQUIPAMENTOS DE ABERTURA DE BRECHAS 

São  equipamentos  específicos  que  tem  por  finalidade  abrir  passagens  ou

brechas  sobre os  obstáculos  que impedem o movimento  de viatura,  CC e  pessoal.

Esses  equipamentos  podem  ser  portáteis,  acoplados  em  viaturas,  viaturas

especializadas ou viaturas blindadas. 

Os manuais C 5-37 Minas e Armadilhas, C 5-1 Emprego da Engenhara, C 5-10

Apoio  de  Engenharia  no  escalão  Brigada  e  DAMEPLAN,  tratam  também  sobre

equipamentos previstos pelas U/SU de Engenharia do EB que se destinam a uma Op

Abe Bre/Psg 

No DAMEPLAN, em seu Cap V, podemos encontrar os seguintes equipamentos e

materiais previstos para uma Op Abe Bre/Psg, utilizados pelas OMs Eng do EB.
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ARTIGO VI

DOTAÇÕES DE MATERIAL

5-12. PRINCIPAIS MATERIAIS DE ENGENHARIA

b. Previstos na ENGENHARIA DA DIVISÃO e ESCALÕES SUPERIORES

OM Eng  Þ

ß Material
BEC (3)

Cia Eng Especializadas

Cia E

Pnt Flu

Cia

E Pnt Pa

Cia

E Eqp

Cia E

Eqp Cmb

Pnt P Bre Classe

30
4 - - - 08

Vtr L Pnt P Bre

Classe 30/70
2 - - - 04

Pnt P Bre Classe

70
4 - - - 08

VBE L Pnt Classe

30/70
2 - - - 04

Motoserra (*) 16 - - 12 -

Eqp Destruição

(*)
30 - - - -

Eqp para

abertura de trilha C Mna

(*)

28 - - - 12

Eqp para

abertura de brecha em C

Mna (*)

10 - - - 12

Eqp detector C

Mna (*)
30 - - - -

VBC Eng (2) (*) 04 - - - 08

Placas para

reforçar solos (m / linear)
80 - - - 160

Eqp tubos para

Trsp fosso (*)
04 - - - 08

fonte: DAMEPLAN 2008

Obs.:

(1) BEC tipo II – orgânico das Bda Inf / C Bld e das Bda Inf Mec.
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(2) Podem ser adaptados os seguintes implementos, dentre outros: lâmina frontal, rolo para

abertura de brecha em C Mna , Rbq com Eqp para abertura de brecha em C Mna ou com Eqp para

disseminação de Mna AC, lança para guindaste e escavadeira.

(3) BEC tipo III – Orgânico da Engenharia Divisionária 

2.3 EQUIPAMENTOS DE ABERTURA DE BRECHAS PREVISTOS NO QDM 

DAS OM U/ SU de Engenharia do EB.

2.3.1 5º Btl Eng Comb Bld ( Resumo QDM)

CODOT  /  Descrição

do Material

Cia C Ap Cia E Pnt

Pel E Ap Pel C Ap Pel Eqp L
Detecção de minas

Bastão de sondagem 3 0 0
Conjunto de 

Demarcação de 

campo de Minas

1 0 0

Detector de 

minas

10 0 0

Transposição de brechas e Curso de Agua
Conjunto  de  tubos

para transposição de

Brechas

0 0 4

Destruição
Dispositivo  para

Abertura de Brechas

em Campos Minados

1 0 0

Dispositivo  para

Abertura  de  Trilhas

em Campos Minados

1 0 0

Equipamento  de

Destruição

1 0 0

Explosor (Kit) 1 0 0
Viaturas Operacionais Blindadas de Lagartas

Vtr Bld Especializada

Lç Pnt

3 0

VBCE 4 0 0
CODOT  /  Descrição

do Material

Cia E Cmb (3)
1ºPel E Cmb 2ºPel E Cmb 3ºPel E Cmb

Detecção de minas 9 9 9
Conjunto de 

Demarcação de 

campo de Minas

1 1 1

Detector de minas 3 3 3
Destruição

Dispositivo  para 1 1 1
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Abertura de Brechas

em Campos Minados
Dispositivo  para

Abertura  de  Trilhas

em Campos Minados

3 3 3

Equipamento  de

Destruição

3 3 3

Explosor (Kit) 3 3 3
fonte: autor (compilação das informações do QDM existentes no 5º BE Cmb Bld)

2.4 MATERIAIS E Eqp UTILIZADOS EM UMA Op Abe Bre/Psg no EB.

O EB em sua doutrina, possui materiais e equipamentos que tem por finalidade

realizar Abe Bre/Psg em obstáculos naturais ou artificiais, lançados ou não pela força

inimiga.

Em pesquisa realizada nos manuais C 5-37 Minas e Armadilhas, C 5-1 Emprego

da Engenhara, C 5-10 Apoio de Engenharia no escalão Brigada e DAMEPLAN ,observa-

se os seguintes materiais e equipamentos previstos para as U/SU de Engenharia de

Combate do EB utilizados para a realização de uma Op Abe Bre/Psg em obstáculos, dos

quais podemos citar:

Motosserra, Eqp Destruição,  Cj Eqp para detecção e demarcação de minas,

Eqp para abertura de brechas e trilhas C Mna, (Detectores portáteis,  bastões de

sondagem,  marcadores  de  minas,  cadarço  ou  arame  em  bobinas,  pinos  de

segurança,  clipes,  arames  lisos  (45  cm  de  comprimento),  petardos  de  500  g,

espoletas, cordel detonante, estopim, acendedores, alicates de estriar, rádio. maços

ou marretas, alicates, tesouras para arame, estacas de 5 a 10 cm de grossura e 1,80

m de comprimento (no mínimo), sinais marcadores de brechas, luvas para aramado,

arame farpado e estacas curtas), Eqp detector C Mna, VBC Eng, Sistema Rambs 3,

Sistema MICLIC, Vtr L Pnt P Bre (SR) Classe - 30/70, Pnt P Bre Classe - 30, Pnt P

Bre Classe – 70, VBE L Pnt P Classe -  30/70, Eqp tubos para Trsp fosso Reboque

gerador de fumaça.

Observando  os  QDMs  das  OMs  nível  U/SU  de  Engenharia  de  Combate,

podemos observar que no que se refere a Op Abe Bre/Psg, a Engenharia do EB

utiliza os seguintes materiais e equipamentos com suas respectivas finalidades: 

2.4.1 Motosserras: Realizam o trabalho rápido de corte de abatises que se

constituem obstáculos quando empilhados.
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                                      Foto 1 - Motosserra 

                                   Fonte : http://www.stihl.com.br/Produtos-STIHL/Motosserras/ 

2.4.2 Equipamento de Destruição: Explosor, alicate de estriar, bobina de fios,

ohmímetro, canivete, fita isolante. Servem para iniciar destruições de materiais que

se tornem obstáculos.

Figura 1 – Alicate de estriar

                              Fonte: https://plus.google.com/109341701604145199445

 

Foto 2: Ohmímetro

                               Fonte: https://pmeletronica.com/UT603 
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Foto 3: explosor

Fonte: www.blasterstool.com/cd450-4jblastingmachine.aspx

Foto 4: Bobina de Fio telefônico duplo

      Fonte: https://www.clasf.com.br/q/bobina-fio/

Foto 5 – Canivete

                                Fonte: h�ps://invictus.ind.br/produtos/cutelaria/canivetes

Foto 6: fita isolante

Fonte: http://emporiodosmotores.com.br/?810,fita-isolante

2.4.3  Eqp  detector  C  Mna:  Função  detectar  minas  em  diversos  locais,

inclusive áreas minadas e C Mna Obst.

Foto 7 – Detector de Minas
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                             Fonte: h�p://detectordemetais.r30.com.br

2.4.4 VBC Eng (Viatura Blindada de Combate de Engenharia): Esse tipo de

viatura  é  capaz  de  realizar  trabalhos  de  redução  de  Foso  AC,  margens  e

desminagem, devidos aos vários implementos que esse tipo de viatura possui, tais

quais lâmina frotal e reboque com eqp para abertura de brecha em C Mna.

                   Foto 8: VBC Eng 

                           Fonte: Curvo, 2012, Monografia EsAO

2.4.5 Sistema Rambs 3 (Rapid Anti-personnel Minefield Breachíng System ou

Sistema Rápido de Abertura de Brecha em Campo de Minas) é  uma  carga  linear

explosiva,   lançada   sobre  minas  antipessoal   de  superfície,  por  um Projétil  de

Transporte de Linha (PTL) auxiliado por foguete disparado de um  fuzil de assalto

normal  de serviço.  A detonação da carga permite  a  abertura  de uma brecha no

campo  de  minas  (incluindo  as  ativadas  por  arame  de  tropeço)  por  detonação,

rompimento ou dispersão das minas.

                              Figura 2: RAMBS

Fonte: http://www.combatreform.org 
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                              Figura 3: RAMBS

Fonte: http://www.combatreform.org 

2.4.6 VBE L Pnt P Classe -  30/70: Utilizada para lançar Pnt P Bre sobre rios,

fosso AC e vãos de largura 20 metros.

                   Foto 9: Viatura Lançadora de Ponte Pequena Brecha

                Fonte: Curvo, 2012, Monografia EsAO

2.4.7 Pnt P Bre :Utilizada para passagens de rios, fosso AC e vãos com 

largura de 20 metros. 

Foto 10: Ponte pequena Brecha

               Fonte: Curvo, 2012, Monografia EsAO

2.4.8 Eqp tubos para Trsp fosso: Feixe de tubos com 18 m de largura por 3,5

metros de profundidade
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  Foto 11: Eqp tubos para Trsp fosso

                           Fonte: www.army.mil

2.4.9 Conjunto equipamento para detecção e demarcação de minas: Eqp para

abertura de brechas e trilhas C Mna: (Detectores portáteis, bastões de sondagem,

marcadores de minas, cadarço ou arame em bobinas, pinos de segurança, clipes,

arames  lisos  (45  cm  de  comprimento),  petardos  de  500  g,  espoletas,  cordel

detonante,  estopim,  acendedores,  alicates  de  estriar,  rádio.  maços  ou  marretas,

alicates,  tesouras para arame,  estacas de 5  a  10 cm de grossura e  1,80  m de

comprimento  (no  mínimo),  sinais  marcadores  de  brechas,  luvas  para  aramado,

arame  farpado  e  estacas  curtas).Servem para  realizar  os  trabalhos  manuais  de

desminagem em uma área minada obstáculo

2.5 PROPOSTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM UMA

OP ABE BRE/PSG POR OUTROS PAÍSES. 

2.5.1 Rolo Limpador de Minas (EUA) – É um complemento do MICLIC e visa

remover os 4% das minas não detonadas por ele. Pode, também, ser utilizado para

localizar o início de um campo de mina ou para testar uma brecha aberta.
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Foto 12: Rolo limpador de minas.

                        Fonte: SUELDES, EsAO,2008,Monografia 

2.5.2 Arado Removedor de Minas – equipamento acoplável a veículo blindado

que, pela ação de dentes escarificadores, permite fazer aflorar minas enterradas até

0,25m  de  profundidade  sob  o  solo,  para  posterior  destruição.  O  arado  tem  a

possibilidade  de  abrir  brechas  de  cinco  metros  de  largura  por  até  100m  de

profundidade. Tal equipamento também pode ser acoplado a VBE – viatura blindada

de engenharia, o que é mais usual.

Foto 13:  Arado Removedor de Minas.

Fonte: SUELDES, EsAO,2008, Monografia

2.5.3  Carga  Linear  Rebocável  para  Abertura  de  brecha  (CLAB):  também

conhecido como MICLIC (Mine Clearing Line Charge) – rebocável, de lançamento

curvo por  míssil,  que,  após acionada. O sistema de carga linear  de abertura  de

brecha (MICLIC) é composto por um reboque sobre rodas ou lagartas que traciona
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106,5 metros de mangueira de nylon, em gomos, com explosivo plástico (C4) e um

foguete lançador com acionamento elétrico. Vale lembrar que o Eqp MICLIC pode

também ser  montado sobre  chassis  de VBC, o  que o torna mais  móvel  e  mais

versátil.

                        Foto 14: Sistema MICLIC

           Fonte: https://fas.org/man/dod-101/sys/land/m58-miclic.htm

2.5.4 Eqp Mec DE DESMINAGEM HYDREMA MCV 910 SÉRIE 2 (Suécia): é

um sistema flail projetado para neutralizar minas antipessoais ou anticarro com até

10 kg de explosivos localizadas sobre ou sob a superfície do solo.

Foto 15. Hydrema MCV 910 Série 2

                              Fonte: SWEDEC 2004

2.5.5  O Eqp MECÂNICO DE DESMINAGEM MINE-GUZZLER (Suécia):  O

veículo  abre  caminho  dentro  do  campo minado  destruindo  ou  detonando  minas

anticarro  e  anti  pessoal,  girando  sua  unidade  rolo  no  sentido  horário  a  uma
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velocidade de até 190 rpm. Sua capacidade operacional  permite neutralizar uma

faixa de 3 m de largura por 50 centímetros de profundidade.

Foto 16:  Mine-Guzzle

                 Fonte: THEIMER. 2001                                      

2.5.6  Amx30 B2 Dt: É um sistema francês fabricado à base de carros  de

combate AMX-30 B2, equipados ferramentas de desminagem. O sistema possibilita

abrir uma brecha de largura total de 3,90m (com exceção da faixa central de 1,30m,

na qual apenas são acionadas as minas por influência magnética). Como principal

deficiência é que a eficácia da desminagem é função da natureza do terreno e do

tipo de minas encontradas. Além disso, ele só consegue desminar as minas que

estão enterradas até 0,30 cm.

                        Foto 17: AMX30- B2 DT

                        Fonte: h�p://www.defense.gouv.fr/terre

2.5.7 M9 Ace O M9: ACE é um trator altamente móvel de origem americana
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que possui a capacidade de executar tarefas de mobilidade para forças pesadas e

leves. Estas tarefas incluem também reparação de bueiros, redução de obstáculos

em campos de minas, em obras de arte, escombros, fossos e taludes AC. Pode – se

adaptar como implementos os rolos (Foto 17) e as lâminas varre-minas (Foto 18 )

são equipamentos orgânicos de batalhões de arma base no Exército Americano. As

lâminas  possibilitam  abertura  de  brechas  em  campos  de  minas  levantando  e

empurrando as minas que são colocadas na superfície ou enterradas até 31 cm para

o lado exterior

Foto 18: Exemplo de Implemento rolo

Fonte: Bizerra 2009, Monografia

                    Foto 19: Exemplo de implemento lâmina

                     Fonte: Bizerra 2009, Monografia

2.5.8  O  sistema  de  abertura  de  obstáculos  anti-pessoal  (APOBS): é  um

sistema de carga de linha explosiva utilizado pelo exército dos Estados Unidos, que

permite  a  abertura  segura  através  de  obstáculos  anti  -pessoais  complexos,

particularmente  campos  de  minas  terrestres.  Uma  vez  estabelecido,  o  foguete

APOBS é  disparado  a  partir  de  uma  posição  de  distanciamento  de  35  metros,

enviando a carga da linha com granadas de fragmentação em um campo minado ou

obstáculo de fio. As granadas neutralizam ou eliminam as minas e separam o fio,

limpando uma trilha de 45 metros de comprimento para as tropas.
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                                  Foto 20 : APOBS

        Fonte: http://exhibits.ndia.org, acesso em 20 abr 2017

 

                         Foto 21: APOBS

            Fonte: http://exhibits.ndia.org, acesso em 20 abr 2017

2.5.9 O torpedo bangalore (EUA): é um tubo cheio de explosivos que foi

projetado  como  um dispositivo  de  violação  de  fio,  mas  também é  eficaz  contra

pequenas minas de AP ativadas por pressão. É emitido como um kit de demolição e

consiste em dez tubos de 1,5 metros. Cada tubo contém 4 quilogramas de HE e

pesa 6 quilos. O kit libera uma pista de 1 por 15 metros
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                        Foto 22: Torpedo Bangalore

     Fonte:www.paratrooper.be, acesso em 20 abr 2017

                    Foto 23: Torpedo Bangalore

                 Fonte: www.militaryfactory.com, acesso em 20 abr 2017 

2.6 COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios:

Pesquisa documental e pesquisa bibliográfica.

INSTRUMENTO AMOSTRA

Pesquisa Documental Será pesquisado o QDM do 5° Batalhão de Engenharia de

Combate  Blindado  com  o  Objetivo  de  Verificar  quais  materiais  e

equipamentos para Abe Bre/Psg essa OM possui.

Pesquisa Bibliográfica Manuais  do  EB,  Exército  Americano  e  outros  exércitos,

revistas,  artigos da  Internet,  monografias  sobre o assunto,  livros  e



28

sites  de  empresas  que  produzem  tais  materias/Eqp  para  Abe

Bre/Psg, afim de se verificar o que há de mais moderno sobre esse

assunto. 

2.6.1 Pesquisa Documental

Com  o  objetivo  de  realizar  uma  comparação  entre  os  materias  e

equipamentos utilizados pelas U/SU Eng Cmb do EB para realização em uma Op Ab

Bre/ Psg com os utilizados pelos Exércitos mais modernos do mundo afim de propor

novos materiais  e  equipamentos que se adequem as necessidades do apoio  de

Engenharia  numa  OP  Ab  Bre/Psg,  será  estudado  o  QDM  do  5°  Batalhão  de

Engenharia de Combate Blindado com o objetivo de coletar dados no que se refere

aos materiais que essa OM possui para realizar esse tipo de Op.

Logo após a coleta desses dados, será feita uma comparação entre o previsto

no QDM dessas OM e manuais do EB no que se refere à materiais e equipamentos

utilizados nas Op Ab Bre/Psg, afim de relatar a atual situação das OMs de Eng no

que diz respeito a esse assunto.

Com posse desses dados, será feita uma comparação entre os materiais e

equipamentos utilizados pela U Eng Cmb do EB para realização em uma Op Ab Bre/

Psg, com os utilizados pelos exércitos mais modernos do mundo, afim de propor

então novos materiais que se adequem à estrutura as necessidades do Ap Eng Op

Ab Bre/Psg.

2.6.2 PESQUISA BIBILIOGRÁFICA

Com o objetivo de conhecer os materiais e equipamentos utilizados nas Op

Ab Bre/Psg pelos exércitos mais modernos do mundo, será realizada uma pesquisa

bibliográfica através do estudo desse assunto pelos matériais publicadas em livros,

revistas, artigos, dissertações, teses e manuais.

Após a coleta desses dados será possível realizar uma comparação entre os

materiais e equipamentos utilizados pelas U/SU Eng Cmb do EB para realização em

uma Op Ab Bre/ Psg, com os utilizados pelos exércitos mais modernos do mundo,
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propondo novos que se adequem as estruturas e necessidades do Ap Eng em uma

Op Ab Bre/ Psg.

3.RESULTADO E DISCUSSÃO

Realizando  uma  Observação  e  comparando  o  que  esrta  previsto  no

DAMEPLAN 2008 (Dados Médios de Planejamento) com o que esta previsto nos

Quadro  de  Distribuição  de  Materiail  (QDM)  do  5°  Batalhão  de  Engenharia  de

Combate Blindado,  verifica-se uma disparidade,  ou  seja,  o  que  esta  previsto  no

DAMEPLAN é diferente do previsto em QDM, no que diz respeito ao quantitativo de

materiais  e  Equipamentos  previsto  para  uma  Operação  de  Abertura  Brecha/

Passagem.

Na análise  d  5°  Batalhão  de  Engenharia  de  Combate  Blindado,  podemos

observar,  no  que  diz  respeito  aos  equipamentos  para  abertura  de  brecha  /

passagem, em geral, a U possui menos do que o previsto de acordo com a tabela

abaixo: 

MATERIAL/EQP 5°BECmb Bld
Previsto QDM Previsto DAMEPLAN

Dispositivo para

Abertura  de

Brechas  em

Campos

Minados

4 10

Conjunto  de

tubos  para

transposição  de

4 4
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Brechas
VBC Eng 4 4
Vtr  Bld

Especializada

Lç Pnt

3 2

Fonte:Autor (compilação das informações do QDM da Unidade e do DAMEPLAN)

Com relação aos outros equipamentos empregados para uma operação de

abertura de brechas / passagem. Tais como VBCeng, Vtr Bld L Pnt P Bre, Conjunto

de Tubos para Transpor Brechas, podemos observar que não há uma discrepância

maior, tendo apenas uma ou outra OM sem esse tipo de equipamento.

Nos conflitos de hoje, o campo de minas é bastante empregado para deter o

avanço das tropas assim como causar baixar em pessoal e equipamentos. Cresce

de importância nesse sentido, a utilização de equipamentos modernos que possam

abrir brechas com rapidez e eficiência evitando assim muitas baixas em material e

pessoal.

Nesse sentido, as viaturas e equipamentos descritos acima e utilizados pelos

exércitos  mais  modernos  como  Arado  Removedor  de  Minas,   Carga  Linear

Rebocável para Abertura de brecha (CLAB), também conhecido como MICLIC (Mine

Clearing Line Charge),  Equipamento Mecânico de Desminagem HYDREMA MCV

910  2 (Suécia), Equipamento Mecânico de Desminagem MINE-GUZZLER ( Suécia),

Amx30 B2 Dt e o M9 Ace adaptado com implemento de rolo e lâminas varre – minas,

sistema de abertura de obstáculos anti-pessoal (APOBS) e o Torpedo Bangalore,

crescem de grande importância para o Exército Brasileiro nas guerras travadas no

século XXI.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Operações de Abertura de Brechas se apresentam complexas e perigosas,

o  que  requer  dos  elementos  de  manobra,  que  a  realizam,  adestramento,

coordenação e controle, equipamentos e armamentos eficazes e modernos, entre

outros aspectos. A técnica de execução dessas Op Abe Bre / Psg, faz com que os

ensaios  sejam  imprescindíveis  para  que  a  força  a  ser  empregada  obtenha  as

mínimas condições de êxito no combate. Entretanto, cresce de grande importância a

velocidade dos trabalhos nesse tipo de operação, pois não dependerá somente do

grau de adestramento da tropa, mas também será influenciada pela ação dos fogos

inimigos, pelas características dos obstáculos empregados, pelo estado do terreno e

pelas condições de visibilidade existentes. 

Outro  ponto  evidenciado  foi  o  importante  papel  que  o  Sistema  MCP tem

dentro de uma operação desse porte. Entretanto, o Exército Brasileiro e em especial

a Engenharia, atualmente, encontra-se limitada para atender de forma mais eficiente

às necessidades de brechas previstas para a manobra,  uma vez que carece de

modernos  equipamentos  de  Ab  Bre  em  campos  de  mina.  Essa  falta  de

modernização dos meios acarreta no aumento do tempo de realização dos trabalhos

de abertura de brecha nos obstáculos lançados pelas forças inimigas resultando,

principalmente,  exposição prolongada da F Ab Bre aos fogos inimigos,  perda da

impulsão do ataque, possível aumento de baixas em pessoal e material.

. Contudo, essa falta de modernização e deficiência em meios de abertura de

brecha prejudica o adestramento da tropa para esses tipos de operações, visto que
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não se pode aprimorar a doutrina para esse tipo de ação, desfavorecendo a geração

de novos dados médios de planejamento, para que possam serem utilizados em

futuras operações. 

O  emprego  de  novos  e  modernos  equipamentos  para  a  realização  das

operações de abertura de brechas e passagens, é de suma importância para o êxito

dessas operações,  no fato  que tem influência direta na segurança do material  e

pessoal que atuam na Força de Abertura de Brecha, por meio da rapidez e eficiência

com que realizam tais tarefas. Através do presente estudo podemos observar que os

modernos equipamentos de abertura de brecha, empregados pelo outros Exército

(Estados Unidos,  França e Suécia),  analisados podem ser  adaptáveis  à doutrina

brasileira em operações de abertura de brecha e passagens, visto que a nossa é em

grande parte semelhante a deles. Assim, torna-se fundamental uma modernização

do  Sistema  MCP com  a  finalidade  que  o  mesmo  torne-se  mais  operacional  e

melhore o apoio os elementos de manobra em 1° Escalão de uma Op Ab Bre./ Psg. 

Em  consequência  disso,  recomenda-se  que  o  Exército  Brasileiro  adquira

esses novos equipamentos e materiais com a finalidade de andar lado a lada com o

que  há  de  mais  moderno  em equipamento  e  materiais  para  realização  de  uma

operação de Abertura de Brechas / Passagem, tornando-se assim equivalente em

termos matérias para esse tipo de ação aos grandes exércitos. 
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ANALISAR O QUADRO DE DOTAÇÃO DE MATERIAL DE UMA SU/ U

DE ENGENHARIA DE COMBATE, PROPONDO NOVOS MATERIAIS QUE

ADEQUEM A ESTRUTURA AS NECESSIDADES DO Ap Eng EM UMA Op

Ab Bre / Psg.

O emprego de novos e modernos equipamentos para a realização das

operações de abertura de brechas e passagens, é de suma importância para o

êxito das operações, fato que tem influência direta na segurança do material e

pessoal que atuam na Força de Abertura de Brecha, por meio da rapidez e

eficiência com que realizam tais tarefas. Através do presente estudo podemos

observar que os modernos equipamentos de abertura de brecha, empregados

pelo outros Exército (Estados Unidos, França e Suécia), analisados podem ser

adaptáveis  à  doutrina  brasileira  em  operações  de  abertura  de  brecha  e

passagens, visto que a nossa é em grande parte semelhante a deles. Assim,

torna-se fundamental  uma modernização do Sistema MCP com a finalidade

que o mesmo torne-se mais operacional e melhore o apoio os elementos de

manobra em 1° Escalão de uma Op Ab Bre./  Psg. Em consequência disso,

recomenda-se que o Exército Brasileiro adquira esses novos equipamentos e

materiais com a finalidade de andar lado a lada com o que há de mais moderno

em equipamento e materiais para realização de uma operação de Abertura de

Brechas / Passagem, tornando-se assim equivalente em termos matérias para

esse tipo de ação aos grandes exércitos. 

Material/ Equipamento Descrição
Rolo  Limpador  de  Minas
(EUA)

É um complemento do MICLIC e visa remover os 4% das minas não detonadas por
ele. Pode, também, ser utilizado para localizar o início de um campo de mina ou para
testar uma brecha aberta

Arado  Removedor  de
Minas

Equipamento acoplável a veículo blindado que, pela ação de dentes escarificadores,
permite fazer aflorar minas enterradas até 0,25m de profundidade sob o solo, para
posterior destruição. O arado tem a possibilidade de abrir brechas de cinco metros de
largura por até 100m de profundidade. Tal equipamento também pode ser acoplado a
VBE – viatura blindada de engenharia, o que é mais usual.

Carga  Linear  Rebocável
para  Abertura  de  brecha
(CLAB):

também  conhecido  como  MICLIC  (Mine  Clearing  Line  Charge)  –  rebocável,  de
lançamento  curvo  por  míssil,  que,  após  acionada.  O  sistema  de  carga  linear  de
abertura de brecha (MICLIC) é composto por um reboque sobre rodas ou lagartas que
traciona 106,5 metros de mangueira de nylon, em gomos, com explosivo plástico (C4)
e um foguete lançador com acionamento elétrico

Eqp  Mec  DE
 Um sistema flail projetado para neutralizar minas antipessoais ou anticarro com até 10



DESMINAGEM  HYDREMA
MCV  910  SÉRIE  2
(Suécia):

kg de explosivos localizadas sobre ou sob a superfície do solo.

O  Eqp  MECÂNICO  DE
DESMINAGEM  MINE-
GUZZLER (Suécia):

O veículo abre caminho dentro  do campo minado destruindo ou detonando minas
anticarro e anti pessoal, girando sua unidade rolo no sentido horário a uma velocidade
de até 190 rpm. Sua capacidade operacional permite neutralizar uma faixa de 3 m de
largura por 50 centímetros de profundidade.

Amx30 B2 Dt É um sistema francês fabricado à base de carros de combate AMX-30 B2, equipados
ferramentas de desminagem. O sistema possibilita abrir uma brecha de largura total
de 3,90m (com exceção da faixa central de 1,30m, na qual apenas são acionadas as
minas  por  influência  magnética).  Como  principal  deficiência  é  que  a  eficácia  da
desminagem é função da natureza do terreno e do tipo de minas encontradas. Além
disso, ele só consegue desminar as minas que estão enterradas até 0,30 cm.

M9 Ace O M9  ACE é um trator altamente móvel de origem americana que possui a capacidade de
executar tarefas  de mobilidade para forças pesadas e leves.  Estas tarefas incluem
também reparação de bueiros, redução de obstáculos em campos de minas, em obras
de arte, escombros, fossos e taludes AC. Pode – se adaptar como implementos os
rolos (Foto 17) e as lâminas varre-minas (Foto 18 ) são equipamentos orgânicos de
batalhões de arma base no Exército Americano. As lâminas possibilitam abertura de
brechas em campos de minas levantando e empurrando as minas que são colocadas
na superfície ou enterradas até 31 cm para o lado exterior.

O  sistema  de  abertura  de
obstáculos  anti-pessoal
(APOBS):

anti-pessoal (APOBS): é um sistema de carga de linha explosiva utilizado pelo exército
dos  Estados  Unidos,  que  permite  a  abertura  segura  através  de  obstáculos  anti
-pessoais complexos, particularmente campos de minas terrestres.

O  torpedo  bangalore
(EUA):

É um tubo cheio de explosivos que foi projetado como um dispositivo de violação de
fio,  mas  também é eficaz  contra  pequenas  minas  de AP ativadas  por  pressão.  É
emitido como um kit de demolição e consiste em dez tubos de 1,5 metros. Cada tubo
contém 4 quilogramas de HE e pesa 6 quilos. O kit libera uma pista de 1 por 15 metros


