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APLICABILIDADE NO EXÉRCITO BRASILEIRO DOS MEIOS DESCONTÍNUOS 

DE TRAVESSIA UTILIZADOS PELOS PRINCIPAIS EXÉRCITOS DO MUNDO 

Eduardo de Oliveira Estevam* 
Thales Coêlho Sérvio** 

 
RESUMO 
 
No presente trabalho, buscou-se apresentar as soluções de meios descontínuos de travessia 
utilizados pelos principais exércitos do mundo atualmente, verificando se essas soluções são 
aplicáveis ao Exército Brasileiro. Sua finalidade é fornecer uma ferramenta para auxiliar uma possível 
modernização dos meios empregados atualmente. Propõe a comparação sistemática das 
características desses materiais com os requisitos operacionais estabelecidos pelo Exército. O artigo 
foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica e descritiva, utilizando-se, também, o recurso 
da ficha de coleta de dados das características técnicas dos materiais a serem comparados. 
Apresenta os requisitos operacionais das portadas pesadas  para o Exército Brasileiro. Na conclusão, 
as ideias expressas ao longo do trabalho são ratificadas, apresentando uma linha de ação para a 
modernização dos meios em uso e uma sugestão de requisitos operacionais para Prtd. 
 
Palavras-chave: meios descontínuos de travessia, portada, transposição de curso de água, 
pontagem, tecnologia, engenharia. 
 
ABSTRACT 
 
In the present work, it was tried to present the solutions of discontinuous means of crossing river 
operations used by the main armies of the world today, verifying if these solutions are applicable to the 
Brazilian Army. Its purpose is to provide a tool to help a possible modernization of the means currently 
employed. It proposes a systematic comparison of the characteristics of these materials with the 
operational requirements established by the Army. The article was developed through a bibliographical 
and descriptive research, using also the resource of data collection data sheet of the technical 
characteristics of the materials to be compared. It presents the operational requirements of the heavy 
covers for the Brazilian Army. In conclusion, the ideas expressed throughout the work are ratified, 
presenting a line of action for the modernization of the means in use and a suggestion of operational 
requirements for Prtd. 
 
Keywords: discontinuous means of crossing river, carrying, ferry, transposition of watercourse, 
pontoon bridges, technology, engineering. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os cursos d’água são obstáculos naturais e possuem uma relevância 

significativa nas operações militares desde os primeiros episódios da história militar.  

Desde a travessia do Rio Hydaspes por Alexandre, o Grande, em 326 BC, até 

os tempos modernos, a habilidade de um exército de atravessar cursos d’água 

obstáculos frequentemente leva um exército ao sucesso ou ao fracasso. A letalidade 

das armas modernas e das capacidades de maiores formações demandaram dos 

exércitos modernos uma atualização de suas doutrinas de forma que ela se baseia 

hoje em dia fortemente na capacidade de manobra. 

O Exército Brasileiro demonstrou esse entendimento ao caracterizar a função 

de combate Movimento e Manobra como um dos elementos de combate terrestre a 

ser aplicado para a execução e operações militares. Neste sentido, Movimento e 

Manobra: 

Caracteriza-se pela capacidade de deslocar ou dispor forças de forma a 
colocar o inimigo em desvantagem relativa e, assim, atingir os resultados 
que, de outra forma, seriam mais custosos em pessoal e material. Contribui 
para obter a superioridade, aproveitar o êxito alcançado e preservar a 
liberdade de ação, bem como para reduzir as próprias vulnerabilidades. 
Procura destruir a coesão inimiga por meio de variadas ações localizadas e 
inesperadas. (BRASIL, 2015, p. 1-1) 

Com isso, a abolição ou redução das dificuldades naturais ou artificiais que 

surgem face ao movimento de nossas forças foi consagrada na nossa doutrina como 

uma atividade essencial da função de combate movimento e manobra (BRASIL, 

2015, p. 3-4).  

Considerando um dos obstáculos naturais de maior capacidade de redução de 

impulsão no combate, as operações de transposição de cursos de água 

normalmente, são necessárias em qualquer ambiente operacional que permita a 

manobra terrestre e onde sejam empregadas táticas e armas convencionais 

(BRASIL, 1996, p. 1-1). 

Com isso, o objetivo de qualquer operação de transposição é levar o poder de 

combate através de um obstáculo aquático, assegurando a integridade e a impulsão 

de nossas forças (BRASIL, 1996, p. 1-2). 

Como durante a execução de uma transposição de curso de água obstáculo, 

as forças terrestres são altamente vulneráveis às ações inimigas, é fundamental que 

os meios empregados cumpram perfeitamente o seu papel e gozem de alta 

confiabilidade.  
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1.1 PROBLEMA 

Entretanto, a evolução tecnológica segue criando soluções diferentes para as 

operações de transposição de curso de água, assegurando da melhor forma a 

integridade e a impulsão das forças militares.  

Essas novas soluções tecnológicas são criadas adaptadas a diferentes 

ambientes operacionais e requisitos operacionais distintos, levando-se em 

consideração as características das viaturas, as hipóteses de emprego e demais 

materiais de cada exército.  

Assim, é pertinente e desejável avaliar sistematicamente as soluções 

escolhidas por outros exércitos, com o objetivo de ratificar ou retificar as soluções 

escolhidas pelo nosso próprio exército e avaliar a aplicabilidade dessas soluções a 

nossa realidade. 

Com isso, as soluções de meios descontínuos de travessia utilizados pelos 

principais exércitos do mundo são aplicáveis ao exército brasileiro? 

1.1 OBJETIVOS 

O presente estudo pretende verificar se as soluções de meios descontínuos de 

travessia utilizados principais exércitos do mundo são aplicáveis ao exército 

brasileiro. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico 

do raciocínio descritivo apresentado neste estuco: 

- Identificar quais são os requisitos operacionais básicos dos meios 

descontínuos de travessia do exército brasileiro;  

- Identificar quais são os meios descontínuos de travessia utilizados pelos 

exércitos: americano, francês, chinês, alemão e britânico;  

- Verificar se eles satisfazem os requisitos operacionais básicos dos meios 

descontínuos de travessia do exército brasileiro; 

 

1.2 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 
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Os cursos de água obstáculo impõem restrições ao movimento e à manobra 

nas operações ofensivas e constituem linhas naturais de resistência para o defensor 

nas operações defensivas, por isso a necessidade de adoção das melhores 

soluções para mitigar as restrições ao movimento e à manobra. 

Além disso, cabe ressaltar que, atualmente, o Exército Brasileiro está em plena 

transformação, tendo como um de seus programas estratégicos o GUARANI. Esta 

nova Vtr deve compor todas as Bda C Mec e Bda Inf Mec. As OM Eng que integram 

estas GU, possuem em sua dotação as Prtd L, que não possuem condições de 

transportar a Vtr GUARANI, já que ela possui classe militar superior ao máximo 

admitido pelas Prtd L. Assim, é fundamental propor uma solução no sentido de 

alterar a concepção da Prtd L, já que ela não é mais capaz de transpor grande parte 

dos meios das duas Bda citadas anteriormente; ou adotar um novo tipo de conceito 

de portada, adequada as particularidades desse tipo de Bda, capaz de transportar 

veículos de classe superior, ou ampliar o uso das Prtd P, considerando a 

oportunidade para adotar novos modelos que incorporem conceitos mais novos 

aplicados a esses meios. 

É fundamental acompanhar a evolução das soluções tecnológicas adotadas 

por outros países para as necessidades comuns durante as operações militares. 

A comparação sistemática entre os dados técnicos dos materiais adotados por 

outros países com os requisitos operacionais básicos estabelecidos pelo Exército 

Brasileiro é um parâmetro significativo para a verificação da aplicabilidade ou não do 

material. 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover essa comparação 

de dados e apresentar uma conclusão a respeito. 

 

2 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, ficha de coleta de dados, argumentação e discussão de resultados. 
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Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa qualitativa, pois as referências obtidas por meio da ficha de 

coleta de dados foram fundamentais para a compreensão e análise quanto à 

aplicabilidade dos meios de travessia descontínuos pesquisados.  

Posteriormente, foi dado ênfase aos conceitos de pesquisa quantitativa, pois 

os dados inicialmente levantados foram submetidos à apreciação de uma amostra 

para se obter um critério objetivo para verificar a validade do dado. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em 

vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do tema, o que 

exigiu uma familiarização, materializada pela leitura preliminar analítica para a 

definição dos dados necessários para a verificação dos parâmetros dos requisitos 

operacionais. Em seguida, foi realizado a coleta dos dados técnicos de cada 

material. Por fim, foi realizada a análise dos dados. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Iniciaremos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e 

conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema da pesquisa, sendo baseada em 

uma revisão de literatura no período de jan/1998 a abr/2018. Essa delimitação se 

baseou na necessidade de atualização do tema, visto que as tecnologias se 

encontram em constante evolução. Assim, adotou-se uma expectativa média de vida 

útil dos meios de travessia descontínuos, englobando a fase de utilização prevista 

no ciclo de vida projetado para esse tipo de material.  

O limite anterior foi determinado almejando incluir as percepções iniciais do 

Exército Brasileiro quanto à necessidade de atualização desse material de emprego 

militar, bem como o início da adoção em serviço ativo das principais soluções ainda 

em uso de meios de transposição de curso d’água descontínuos. 

Foram utilizadas as palavras-chave portada, meios de travessia, curso de 

água, tecnologia, pontagem, ponte flutuante, engenharia, transposição, pontão, com 

os seus correlatos em inglês, francês e espanhol, na base de dados RedeBIE, 

Scielo, em sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de monografias da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, sendo selecionados apenas os artigos em 

português, inglês, francês e espanhol. O sistema de busca foi contemplado pela 
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coleta manual de relatório de exercícios militares, panfletos comerciais de empresas 

do ramo de defesa, bem como manuais de campanha referentes ao tema, do EB e 

dos EUA em período de publicação diverso ao do utilizado nos artigos. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, inglês, francês ou espanhol, ligados à 

transposição de cursos d’água descontínuos e elaboração de requisitos 

operacionais. 

- Estudos, matérias jornalísticas e portfólio de empresas acerca de meios de 

transposição de cursos d’água descontínuos. 

- Instruções reguladoras para a elaboração de requisitos operacionais. 

b. Critério de exclusão: 

- Estudos que abordam meios de transposição de cursos d’água descontínuos 

com condicionantes doutrinárias e operacionais diferentes das do Exército Brasileiro. 

 

 O C-31-60 ( Manual de Campanha OPERAÇÕES DE TRANSPOSIÇÃO DE 

CURSOS DE ÁGUA) descreve os materiais especializados do Exército Brasileiro 

empregados nas operações de transposição de cursos de água, que inclui os botes 

de assalto, as viaturas anfíbias (blindadas ou não), as passadeiras, as portadas, as 

pontes e as aeronaves. 

As portadas constituem meios descontínuos de transposição, construídos na 
2ª fase técnica da transposição. Em virtude da facilidade e rapidez de 
construção e a menor vulnerabilidade em relação às pontes são 
empregadas antes da construção destas, para transpor viaturas e 
equipamentos de alta prioridade, como por exemplo, os carros de combate e 
as peças de artilharia. Iniciada a operação das pontes, empregam-se as 
portadas para suplementá-las ou substituí-las nas emergências e em cursos 
de água cujas características impedem as construções de pontes. São 
também usadas evacuações, em particular das baixas, para que não seja 
interrompido o fluxo do movimento para a frente, nas pontes de uma via. (C 
31-60, Operações de Transposição de cursos de água, 1996, p. A-4). 

Ao desconsiderar as portadas já ditas como obsoletas segundo o manual, 

atualmente o Exército Brasileiro trabalha atualmente com três portadas: as Portadas 
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Leves, as Portadas tipo Ribbon Bridge e as Portadas Uniflotes (C 31-60, 1996, p. A-

5). 

Nos Batalhões de Engenharia de Combate, as portadas Leve e Pesada são 

distribuídas na companhia de engenharia de pontes, que será responsável pelo 

transporte, lançamento e operação das portadas (C 5-7: Batalhão de Engenharia de 

Combate, 2001). 

A Portada Leve é Constituída de pontões de alumínio, com painéis do mesmo 

material. É de dotação das Cia E Cmb/Bda Inf Mtz, Cia E Cmb Sl, e da Cia E Pnt 

Flu/E Ex (C 31-60, Operações de Transposição de cursos de água, 1996, p. A-4). 

A Portada Uniflote é a Equipagem de maior classe no EB, utilizando  suportes 

flutuantes denominados uniflotes. Material de dotação de unidades do Ex Cmp (C 

31-60, Operações de Transposição de cursos de água, 1996, p. A-5). 

A Portada tipo Ribbon Bridge é uma equipagem constituída por módulos 

dobráveis. É de dotação das Cia E Cmb Bld e Mec dos BE Cmb/Div e das Cia E Pnt 

Flu/E Ex (C 31-60, Operações de Transposição de cursos de água, 1996, p. A-4). 

A estrutura constituída por módulos dobráveis da Portada tipo Ribbon Bridge é 

amplamente empregada por outros exércitos, mas que trabalham com versões 

diferentes da utilizada pelo Exército Brasileiro. 

A “Improved Ribbon Bridge” (IRB) entrou em serviço no exército americano em 

2002, e também está em operação no exército suíço, exército alemão, e no Corpo 

de Fuzileiros Navais Americanos (USMC) (IRB et al., 2017,  tradução nossa). 

Figura 1 – Improved Ribbon Bridge 

Fonte: IMPROVED. Improved Ribbon Bridge (IRB). [2017]. Disponível em: <http://www.army-

technology.com/projects/improved-ribbon-bridge-irb/>. Acesso em: 03 nov. 2017. 

 

http://www.army-technology.com/projects/improved-ribbon-bridge-irb/
http://www.army-technology.com/projects/improved-ribbon-bridge-irb/
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O “US Army Tank-automotive and Armaments Command” (TACOM) assinou 

um contrato multianual de $233 milhões com a General Dynamics (GDELS) em 

setembro de 2007 (IRB et al., 2017,  tradução nossa). 

A GDELS também fabrica a equipagem M3, considerada pela empresa a mais 

moderna e rápida. Oferece alta mobilidade, disponibilidade e uma transição da terra 

para a água simples, sendo necessário apenas uma tripulação de dois soldados 

para operá-la. Pode ser utilizada como ponte ou como portada e pode carregar 

veículos de classe até MLC 85/132W. O Exército Alemão e Inglês empregam esta 

equipagem (GENERAL e tal, 2017, tradução nossa). 

Figura 2 - M3 preparada para transporte 

Fonte: GENERAL Dynamics European Land Systems. M3. [2017]. Disponível em: 

<https://www.gdels.com/m3.php>. Acesso em: 03 nov. 2017. 

 

Em contrapartida, a França desenvolveu um equipamento de transposição de 

rios próprio, o EFA (“Engin de Franchissement de l’Avant”). Esse equipamento é 

utilizado pelas unidades de engenharia do exército francês. Ele pode ser utilizado 

como ponte (sendo necessário o emprego de vários em série) ou como portada. Ele 

é construído desde 1989, pela “Chaudronnerie et Forges d’Alsace (CEFA)”, 

localizada em Soutz-sous-Forêts, em Bas-Rhin, na França (ENGINE et al., 2017, 

tradução nossa). 
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Figura 3 – EFA preparado para transporte 

Fonte: ARMÉE. Engin de Franchissement de l'Avant EFA. [2017]. Disponível em: 

<http://www.defense.gouv.fr/terre/equipements/materiels-specifiques/genie/franchissement/engin-de-

franchissement-de-l-avant-efa>. Acesso em: 03 nov. 2017.  

 

O EFA inclui uma estrutura que contém a cabine da tripulação, a sala da 

máquina, os eixos e um compartimento traseiro, 2 rampas articuladas, 2 abas de 

suporte do flutuador e uma cabine de água removível. 

Na versão portada pode acomodar um carro de combate pesado ou dois carros 

de combate médios em uma área de carregamento de 96 m2. É capaz de realizar 

em uma hora 10 a 12 travessias para um curso de água de 100 m e 8 a 10 

travessias para um curso de água de 200 m. Para uma transposição  contínua, 

quatro unidades e o tempo de 15 minutos são suficientes para construir uma ponte 



13 

 

de 100 m (ENGIN et al., 2017, tradução nossa). 

 

Figura 4 – Esquema do EFA com suas dimensões 

Fonte: ARMÉE. Engin de Franchissement de l'Avant EFA. [2017]. Disponível em: 

<http://www.defense.gouv.fr/terre/equipements/materiels-specifiques/genie/franchissement/engin-de-

franchissement-de-l-avant-efa>. Acesso em: 03 nov. 2017.  

 

A França também possui uma Portada Leve, “Moyen léger de franchissement” 

(MLF), composta de suportes flutuantes na forma de barcos, elementos de tabuleiro, 

de acabamento e guias de rodas que constituem a pista de rolamento, bem como 

propulsores de 40hp (ARMÉE et al, 2017, tradução nossa).  

A França também emprega a “Motorized Floating Bridge” (PFM) para realizar 

transposição de cursos de água. A PFM é produzida pela empresa francesa CNIM. A 

PFM é autônoma, autopropulsada. É capaz de ser empregada como uma ponte 

contínua flutuante ou como uma portada autopropulsada, tornando possível veículos 

de classe até MLC 80 a cruzar cursos de água. A PFM foi escolhida por vários 
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outros exércitos, como a Itália e Malásia (CNIM e tal, 2017, tradução nossa). 

 

Figura 5 – PFM sendo preparada para operação 

Fonte: CNIM. Motorized Floating Bridge (PFM). [2017]. Disponível em: 

<https://cnim.com/en/motorized-floating-bridge-pfm>. Acesso em: 03 nov. 2017. 

 

A China atualmente emprega uma equipagem de transposição de curso de 

água de fabricação própria, pela NORINCO (“China North Industries Corporation”).  

Em 29 de agosto de 2016, o exército chinês montou uma ponte flutuante com esta 

equipagem de 1150 metros sobre o Rio Yangzi, durante um exercício na província 
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de Hubei ( CHINA e tal, 2016, tradução nossa). 

 

Figura 6 -  ponte flutuante sobre o Yangzi River em 29 de agosto de 2016 

Fonte: TAO. Pontoon bridge brigade builds 1150-meter pontoon bridge across Yangzi River. [2016]. 

Disponível em: <http://eng.chinamil.com.cn/view/2016-08/30/content_7233434.htm>. Acesso em: 03 

nov. 2017. 

 

Atualmente, a NORINCO está oferecendo o seu último modelo de sistema de 

“pontoon bridge” autopropulsado GZM003 para exportação. Ele já se encontra em 

serviço no Exército de Libertação da China (PLA). 

Figura 7 -  Portada GZM003 autopropulsada em modo de transporte 
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Fonte: TAO. China readies GZM003 bridging system for export [2017]. Disponível em: <http:// 

www.janes.com/article/74015/china-readies-gzm003-bridging-system-for-export.html>. Acesso em: 16 

jul. 2017. 

 

 

Figura 8 -  Portada GZM003 autopropulsada em modo de operação 

Fonte: O enorme "Transformers", o novo sistema de pontão de propulsão para serviço pesado de 

lagartas GZM003 doméstico [2018]. Disponível em: <http:// https://kknews.cc/military/9onam88.html>. 

Acesso em: 16 set. 2018. 

 

Em 2015, O Exército Brasileiro elaborou Instruções Reguladoras (IR) com a 

finalidade de estabelecer o processo de concepção das Condições Doutrinárias e 

Operacionais dos Materiais de Emprego Militar a serem obtidos pelo Exército 

Brasileiro. Nesse contexto, essas IR elaboram conceitos importantes para essa 

pesquisa. 

As condicionantes doutrinárias e operacionais (CONDOP) são o documento 
que contém os parâmetros que definem o emprego e o desempenho 
esperado de determinado material de emprego militar (MEM), considerando 
a Doutrina Militar Terrestre. Este documento constitui a base para a 
elaboração dos requisitos operacionais (RO) (EB20-IR-10.005, Instruções 
Reguladoras para o Processo de Concepção das Condicionantes 
Doutrinárias e Operacionais, 2ª Edição, 2015). 

Os requisitos operacionais (RO) são o Documento que se segue às 
condicionantes doutrinárias e operacionais no processo de obtenção de um 
MEM, que lhe consubstancia as características restritas aos aspectos 
operacionais(EB20-IR-10.005, Instruções Reguladoras para o Processo de 
Concepção das Condicionantes Doutrinárias e Operacionais, 2ª Edição, 
2015). 
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Em 2016, o Exército Brasileiro aprovou as Instruções Gerais para a Gestão do 

Ciclo de Vida dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar (EB10-IG-01.018), que 

possui a finalidade de ordenar e descrever os principais processos, atividades e 

eventos que ocorrem durante o ciclo de vida dos Sistemas e Materiais de Emprego 

Militar (SMEM). 

As Instruções Gerais supracitadas 

 estabelecem um fluxograma dividido em faixas verticais, agrupando os 
blocos de atividades de acordo com as fases da gestão do ciclo de vida, as 
quais são as seguintes: 

I - 1ª fase: formulação conceitual;  

II - 2ª fase: obtenção;  

III - 3ª fase: produção, utilização e manutenção;  

e IV - 4ª fase: desativação.(EB10-IG-01.18, Instruções Gerais para a Gestão 
do Ciclo de Vida dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar, 1ª Edição, 
2016). 

Assim, é durante a concepção integrada que se procura traduzir, de forma 

mais ampla possível conceitual e quantitativamente, os possíveis sistemas e 

materiais, correntes e futuros, que preencherão as lacunas de capacidades 

existentes no EB, sendo definidas as CONDOP, e outros conceitos, entre eles os 

Requisitos Operacionais (RO). 

 No que se refere ao tópico em questão, objetivo parcial desta pesquisa, após 

criteriosa revisão da literatura, e consulta à Diretoria de Material de Engenharia, foi 

verificado apenas a existência de um Requisito Operacional para os meios 

descontínuos de travessia do Exército Brasileiro. Tratando-se do Requisito 

Operacional Básico nº 01/98, referente à Portada Leve aeroterrestre. Conforme 

Boletim do Exército nº 21, de 22 de maio de 1998, a descrição dos requisitos 

operacionais básicos são as seguintes: 

a. Absolutos 

01) Ser utilizada e manutenida sob quaisquer condições climáticas, 
meteorológicas e de terrenos. (Peso dez) 

02) Utilizar, como suporte flutuante, botes pneumáticos de assalto. (Peso 
dez) 

03) Admitir o emprego de um número variado de suportes e outros 
componentes, possibilitando portadas de diferentes capacidades, aptas a 
transportar e/ou assegurar a passagem de viaturas até o limite de número-
classe 6 (portada leve normal), e até o número-classe 12 (portada leve 
reforçada), considerando correnteza de até 1,5 m/s. (Peso nove) 

04) Possuir superestrutura modular, com peças suficientemente leves para 
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serem transportadas a braço por até 04 (quatro) homens. (Peso dez) 

05) Possuir superestrutura com largura mínima que possibilite o transporte 
de viatura até o número-classe 12. (Peso dez) 

06) Ser facilmente transportável, em conjuntos, nas viaturas 1 1/2 ton 4x4 
e reboques NE, 1 1/2 ton, 2R. (Peso nove) 

07) Permitir a construção durante o dia, utilizando um pelotão de 
engenharia adestrado, da: 

- portada leve normal, no tempo máximo de 15 minutos; e 

- portada leve reforçada, no tempo máximo de 20 minutos. (Peso dez) 

08) Ser operada por um (1) grupo de engenharia. (Peso dez) 

09) Permitir o aerotransporte e seu lançamento por aeronaves C115 e 
C130. (Peso dez) 

10) Possuir rampas articuláveis. (Peso oito) 

b. Desejáveis 

01) Permitir a navegação a remo, com motor de popa ou com auxílio do 
conjunto transportador. (Peso seis) 

02) Ser fabricada com material que atenda aos requisitos de: (Peso seis) 

a) durabilidade, de modo a garantir o tempo de vida útil previsto; 

b) resistência aos choques normais ocorridos durante o transporte, 
lançamento, carga, descarga, montagem e operação; 

c) resistência à corrosão por água. 

03) Utilizar o menor número possível de peças de ligação e fixação. (Peso 
quatro) 

04) Possuir sistema de ancoragem das viaturas quando em navegação. 
(Peso seis) 

05) Possuir sistema de ancoragem que possibilite o embarque e 
desembarque de viaturas. (Peso seis) 

06) Ser de fabricação nacional. (Peso cinco) 

07) Possuir reforçador de solo que garanta a saída de Vtr da Prtd, em 
qualquer tipo de 

margem. (Peso seis) (Boletim do Exército no 21, de 22 de maio de 1998) 

Não foi encontrada outra referência a respeito de um requisito operacional 

vigente para os demais meios descontínuos de de travessia do exército brasileiro.  

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

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

ficha de coleta de dados e questionário. 

2.2.1 Ficha de Coleta de Dados 

Foi elaborado uma ficha de coleta de dados, conforme modelo anexo A, 

apresentando as principais características técnicas para as Prtd a serem levantadas.  
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A ficha de coleta de dados teve por escopo aferir a cada característica técnica 

dos meios de travessia descontínuos em uso atualmente. 

A ficha foi distribuída por e-mail para os representantes comerciais das 

empresas fabricantes dos meios de transposição descontínuos utilizados pelos 

exércitos alemão, britânico, americano, chinês e francês.  

2.2.2 Questionário 

 Foi elaborado um questionário, conforme modelo anexo, relacionando todos 

os requisitos operacionais necessários e desejáveis levantados para a Prtd a ser 

empregada pelas OM Eng orgânicas de Bda Mec.  

O questionário teve por escopo aferir a validade dos requisitos operacionais 

levantados por um critério objetivo e levantar outros requisitos operacionais a serem 

incorporados. 

Para isso a amostra selecionada teve que avaliar de 1 a 5 cada requisito 

operacional quanto à sua validade, de forma que uma média fosse obtida para cada 

requisito para retratar a sua validade. 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais que serviram 

ou servem atualmente em OM Eng orgânicas de Bda Mec do Exército Brasileiro. O 

estudo foi limitado particularmente aos oficiais da arma de Engenharia, oriundos da 

Academia Militar das Agulhas Negras, devido à sua formação e experiência voltada 

para a área da pesquisa.  

A amostra selecionada para responder aos questionários também foi restrita a 

militares que serviram nas OM nos últimos 5 anos, tendo em vista que a 

problemática da adoção da VBTP GUARANI ocorreu recentemente e entendeu-se 

que apenas militares que acompanharam essa transição seriam pertinentes à essa 

pesquisa. 

Dessa forma, foram distribuídos questionários para 36 militares do EB com o 

perfil supracitado. 

Para a determinação do tamanho da amostra foi considerado um nível de 

confiança de 90% e um erro amostral de 10%. O efetivo acima foi obtido 
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considerando 100% da amostra ideal prevista (n ideal=36), utilizando como N o valor 

de 72 militares, baseando-se no dobro da soma dos efetivos previsto em QCP de 

comandantes de Pel e integrantes de estado maior. 

A amostra foi selecionada em diferentes organizações militares, de maneira a 

não haver interferência de respostas em massa. A sistemática de distribuição dos 

questionários ocorreu de forma indireta (e-mail) para 36 militares que atendiam os 

requisitos. Entretanto, somente 10 respostas foram obtidas (27,7%% do n ideal e  

dos questionários enviados), não havendo necessidade de invalidar nehuma por 

preenchimento incompleto ou incorreto. 

A partir do n ideal, depreende-se que o tamanho amostral obtido (10) foi inferior 

ao desejado para o tamanho populacional dos potenciais integrantes da amostra, no 

entanto, não inviabiliza, tampouco reduz a relevância desta pesquisa, haja vista a 

especialização da amostra. 

Foi realizado um pré-teste com 3 capitães-alunos da Escola de Aperfeiçoamento 

de Oficiais (EsAO), com a finalidade de identificar possíveis falhas no instrumento de  

coleta de dados. Ao final do pré-teste, não foram observados erros que justificassem 

alterações no questionário e, portanto, seguiram-se os demais de forma idêntica. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS OPERACIONAIS DOS MEIOS 

DESCONTÍNUOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 Conforme mencionado na revisão da literatura, durante a pesquisa, foi 

observado que o Exército Brasileiro não possui atualmente os requisitos 

operacionais básicos de um modelo de meio de transposição descontínuo coerente 

com a atualização doutrinária recente e o novo modelo de viatura blindada de 

transporte de pessoal média sobre rodas. Esse novo modelo, concebido por meio 

do Programa Estratégico GUARANI, exige uma mudança na dotação das unidades 

de engenharia orgânicas das brigadas mecanizadas que o receberão, para manter 

a capacidade de apoio à mobilidade. 

 Assim, como a metodologia proposta para a pesquisa necessitaria dos 

Requisitos Operacionais Básicos de uma Prtd adequada às unidades de 
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engenharia e visualizada a necessidade de um novo Sistemas e Materiais de 

Emprego Militar (SMEM) condizente com a nova realidade das unidades orgânicas 

das Bda C Mec e Bda Inf Mec, procuramos propor um conjunto de requisitos 

operacionais básicos, que também sirva como referência para a conclusão desta 

pesquisa. 

 Diante do exposto, visualizando que as duas Bda supramencionadas possuem 

uma dotação significativa da VBTP-MR GUARANI, que possuem classe superior ao 

máximo transportado pela Prtd L, entendemos que ou a Prtd L deve ter os seu 

requisitos operacionais básicos alterados para atender a essa nova necessidade ou 

o Exército Brasileiro deveria estudar a concepção de uma Prtd média, apta a 

carregar a dotação das Bda citadas, tendo como referência a classe de viatura MLC 

80, adotada pela OTAN. 

 A adoção dessa nova categoria de SMEM também se justificaria pela 

possibilidade de designar critérios específicos para essa Prtd média, que sejam 

coerentes com as particularidades doutrinárias das Bda Mec, principalmente no que 

tange à mobilidade.  

 Diante do exposto, para a proposta sugerida, adotaremos a nomenclatura 

portada tática média (Prtd M). Serão abordados a seguir os requisitos operacionais 

básicos absolutos, propostos para o SMEM Prtd M. 

 Ser operada e manutenida, no mínimo, sob quaisquer condições climáticas da 

área operacional do continente; 

 Possuir capacidade de carregamento MLC 70; 

 Possuir autonomia de funcionamento na água mínima de oito horas; 

 Possuir propulsão aquática que lhe permita navegar em rios com correntezas 

de até 1,5m/s com velocidade mínima na água descarregada de 10km/h; 

 Possuir propulsão aquática que lhe permita navegar em rios com correntezas 

de até 1,5m/s com velocidade mínima na água, carregada em sua capacidade 

máxima de 3 m/s; 

 Ter capacidade de transpor taludes mínimos de 3m; 
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 Possuir capacidade de operação com tripulação mínima de 5 militares; 

 Possuir capacidade de vencer rampas de 60%; 

 Possuir largura em estradas máxima de 4m; 

 Possuir tempo máximo de lançamento de 20min; 

 Possuir motor alimentado a óleo diesel; 

 Possuir sistema de iluminação militar, que permita a operação com disciplina 

de luzes; 

 Possuir ferramental para a manutenção de 1º escalão, acondicionado em 

bolsa própria ou local específico no sistema, de fácil acesso e manuseio; 

 Possuir alças e anéis de amarração para o seu transporte multimodal, 

içamento e reboque rodoviário; 

 Possuir manual de operação, carta-guia de lubrificação e livro de registro de 

material de engenharia, todos escritos em língua portuguesa; 

 Ser pintada nas cores e padrão estabelecidos pelo Exército Brasileiro; 

 Possuir pelo menos 1(um extintor de incêndio com carga suficiente para 

debelar início de incêndio na viatura ou na carga transportada; 

 Apresentar ergonomia adequada à operação de seus diversos equipamentos; 

 Possuir indicadores e medidores que deem ao motorista informações sobre o 

funcionamento dos sistemas vitais da viatura; 

 Possuir blindagem básica que ofereça proteção em todo o sistema, à 

penetração de projéteis 7,62 x 51 mm Pf, disparados com elevação de 0º a 

30º a 100 m do sistema; 

 Possuir blindagem básica que ofereça proteção em toda a viatura à 

penetração de estilhaços de granadas de artilharia de 155mm com explosão a 

80 m do sistema; 
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 Possuir infra-estrutura para a instalação dos equipamentos de comando e 

controle especificados pelo Exército Brasileiro, para o escalão ao qual o 

sistema se destina; 

 Possuir um sistema de intercomunicadores para a tripulação do sistema; 

 Apresentar durante as primeiras 250 horas de operação, empregadas 

conforme a tabela abaixo, os seguintes índices: 

Tipo de Operação Horas Trabalhadas 

Desembarque e montagem em rios 

característicos do território nacional 

50 horas 

Navegação em rios de correnteza de até 1,5 

m/s 

200 horas 

◦ Confiabilidade: 

▪ Apresentar índice de confiabilidade igual ou superior a 90% (noventa 

por cento) para missões básicas de 2,5 h (duas horas e meia), ou seja, 

tempo médio entre falhas superior a 25 horas; 

◦ Manutenibilidade: 

▪ Exigir menos de 200 (duzentos) homens-hora de manutenção 

corretiva, excetuando-se os serviços de 1º escalão; 

◦ Disponibilidade inerente: 

▪ Possuir índice de disponibilidade igual ou superior a 80% (oitenta por 

cento); 

 Possuir sistema de orientação e navegação por satélites do tipo GPS; 

 

 Serão abordados a seguir os requisitos operacionais básicos desejáveis, propostos 

para o SMEM Prtd M. 

 Ser anfíbia (fluvial) sem preparação, com capacidade própria de trafegar em 

terra, satisfazendo os seguintes requisitos: 
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◦ Possuir autonomia igual ou superior a 300km, em estrada plana 

pavimentada, sem a utilização de reservatório suplementar de 

combustível; 

◦ Possuir sistema de transmissão que permita o uso seletivo da tração, com 

acionamento pelo motorista sem que ele precise sair da viatura; 

◦ Possuir sistema de direção servo-assistido, com capacidade de 

funcionamento mesmo quando houver falha no sistema principal; 

◦ Transpor rampa longitudinal com inclinação mínima de 60%, com os 

sistemas de lubrificação, de alimentação de combustível e de 

arrefecimento em condições normais de trabalho, subindo de frente e de 

ré; 

◦ Transpor rampa lateral com inclinação mínima de 30%, com os sistemas 

de lubrificação, de alimentação de combustível e de arrefecimento em 

condições normais de trabalho, transitando de frente e de ré; 

◦ Transpor obstáculo vertical de 0,5 m; 

◦ Ultrapassar vão horizontal (trincheira ou fosso) mínimo de 1,30m de 

largura, com carga máxima; 

◦ Ser capaz de trafegar com segurança em rodovias das classes especial, 1 

(um), 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro) e através campo; 

◦ Possuir mobilidade em deslocamentos através campo e em rodovias de 

classes 3 (três) e 4 (quatro), nas regiões de provável emprego das 

unidades para as quais se destina, dentro da doutrina de emprego dessas 

OM; 

◦ Possuir sistema de freios de serviço e de estacionamento eficientes 

mesmo quando molhados; 

 Possuir eficientes sistemas de ventilação e exaustão forçadas nos 

compartimentos internos; 

 Possuir condições de ser aerotransportada em aeronave do tipo KC-390 ou 
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similar; 

 Possuir sistema de Defesa Química, Biológica e Nuclear (DQBN); 

 Possuir sistema de detecção de incidência de raios laser sobre o sistema; 

 Possuir baixa assinatura térmica; 

 Possuir baixa assinatura radar; 

 Possuir guincho, montado externamente (fixo ou removível), capaz de 

executar manobras de força com viaturas; 

 Conforme proposto na metodologia desta pesquisa, os requisitos foram 

submetidos à apreciação da amostra para a validação ou não de cada um.  

 Nesse sentido, o gráfico abaixo apresenta a média (de 1 a 5) obtida por cada 

requisito operacional elencado após a reunião de todas as respostas obtidas.  
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Gráfico 1 -  Media dos requisitos operacionais da Prtd M 
Fonte: O autor 

0 1 2 3 4 5

1 - Ser operada e manutenida, no mínimo, sob…

2 - Possuir capacidade de carregamento MLC 70…

3 - Possuir autonomia de funcionamento na água…

4 - Possuir propulsão aquática que lhe permita…

5 - Possuir propulsão aquática que lhe permita…

6 - Ter capacidade de transpor taludes mínimos de…

7 - Possuir capacidade de operação com tripulação…

8 - Possuir capacidade de vencer rampas de 60%;

9 - Possuir (desmontada e preparada para…

10 - Possuir tempo máximo de lançamento de 20min;

11 - Possuir ferramental para a manutenção de 1º…

12 - Possuir alças e anéis de amarração para o seu…

13 - Possuir manual de operação, carta-guia de…

14 - Ser pintada nas cores e padrão estabelecidos…

15 - Possuir pelo menos 1(um extintor de incêndio…

16 - Apresentar ergonomia adequada à operação de…

17 - Possuir indicadores e medidores que deem ao…

18 - Possuir blindagem básica que ofereça proteção…

19 - Possuir blindagem básica que ofereça proteção…

21 - Possuir um sistema de intercomunicadores para…

22 - Apresentar durante as primeiras 250 horas de…

23 - Possuir sistema de orientação e navegação por…

24 - Possuir eficientes sistemas de ventilação e…

26 - Possuir sistema de Defesa Química, Biológica e…

27 - Possuir baixa assinatura térmica;

28 - Possuir guincho, montado externamente (fixo…

29 – Validade de se ter um meio de transposição …

Média de validade de Requisitos Operacionais 
da Prtd M
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 Diante dos dados expostos, é possível afirmar que todos os requisitos elencados 

possuem media de validade superiores a 3,5. Os requisitos que foram considerados 

menos essenciais foram os relacionados à proteção contra disparos de 7,62mm 

(3,5 de validade) e de estilhaços de granadas de artilharia de 155mm (3,5 de 

validade).  

O requisito que obteve a maior validade foi o de possuir propulsão aquática que 

lhe permita navegar em rios de correnteza de ate 1,5m/s com velocidade mínima na 

agua de 10km/h. Entende-se o posicionamento da universo selecionado pela 

relação intrínseca que o requisito operacional possui com relação a atividade fim 

das Prtd, que precisa de velocidade compatível diante do vulto e características dos 

rios em território nacional em operações de transposição de curso de agua. 

A pergunta de numero 29 questionou a validade de se ter um meio de 

transposição descontinuo anfíbio sem preparação, com capacidade própria de 

trafegar em terra. Tal pergunta se destina a avaliar a hipótese levantada por essa 

pesquisa de que esse tipo de material seria de alta validade para as Bda Mec, 

levando-se em consideração a sua missão e características doutrinarias. O 

resultado, no que tange a essa validade foi de 4,4. Esse resultado pode ser 

interpretado como sendo essa característica fortemente desejável para as Prtd M. 

 Os militares também foram questionados em um segundo momento, sobre a 

validade dos requisitos operacionais elencados na hipótese da adoção de uma Prtd 

anfíbia, com capacidade de trafegar de forma autônoma em terra. Nesse sentido, o 

gráfico abaixo apresenta a média (de 1 a 5) obtida por cada requisito operacional 

elencado após a reunião de todas as respostas obtidas no que tange a esse 

aspecto. 
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Gráfico 2 -  Media dos requisitos operacionais da Prtd M anfíbia  
Fonte: O autor 
 

Diante dos dados expostos, é possível afirmar que todos os requisitos 

elencados possuem media de validade superiores a 4,1. Os requisitos que foram 

elencados como os mais essenciais foram os relacionados ao sistema seletivo de 

traçao e sistema de freios adequados (os dois com 4,7 de validade). 

Assim, após a analise dos dados, esta pesquisa julgou conveniente elencar 

como requisitos absolutos somente os que, segundo o universo selecionado para o 

questionario, obtiveram media de validade superior a 4. Foram feitas duas 

3.5 4 4.5 531 - Possuir autonomia igual ou superior a 300km, em
estrada plana pavimentada, sem a utilização de

reservatório suplementar de combustível;

32 - Possuir sistema de transmissão que permita o uso
seletivo da tração, com acionamento pelo motorista sem

que ele precise sair da viatura;

33 - Possuir sistema de direção servo-assistida

34 - Transpor rampa longitudinal com inclinação mínima
de 60%, com os sistemas de lubrificação, de alimentação

de combustível e de arrefecimento em condições
normais de trabalho, subindo de frente e de ré;

35 - Transpor rampa lateral com inclinação mínima de
30%, com os sistemas de lubrificação, de alimentação de
combustível e de arrefecimento em condições normais

de trabalho, transitando de frente e de ré;

36 - Transpor obstáculo vertical de 0,5 m;

37 - Ultrapassar vão horizontal (trincheira ou fosso)
mínimo de 1,30m de largura, com carga máxima;

38 - Ser capaz de trafegar com segurança em rodovias
das classes especial, 1 (um), 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro)

e através campo;

40 - Possuir sistema de freios de serviço e de
estacionamento eficientes mesmo quando molhados;
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exceçoes: o requisito 3 e o requisito 10. Essas exceçoes justificam-se pelo fato de 

esses requisitos apresentarem itens essenciais para a seleçao do SMEM, mas que 

permitem uma graduaçao que o questionario desenvolvido por essa pesquisa não 

ter permitido ao individuo graduar conforme o seu entendimento. Seria a hipotese 

de se questionar qual seria o tempo maximo de montagem admitido para esse 

SMEM. De igual modo, perguntar qual seria o tempo minimo de autonomia de 

funcionamento na agua.  

Para se basear em criterios objetivos, foram aproveitadas as medias obtidas de 

validade como peso para os requisitos absolutos na proposta. 

3.2 IDENTIFICAÇÃO DOS MEIOS DE TRAVESSIA DESCONTÍNUOS 

UTILIZADOS PELOS EXÉRCITOS 

3.2.1 AMERICANO 

A Improved Ribbon Bridge (IRB) é o principal meio de travessia descontínuo de 

que se têm conhecimento no exército americano. Ela provém a capacidade de 

transpor cursos de água como uma ponte flutuante ou como portada propriamente 

dita, podendo transpor veículos de classe até MLC 80T.  

De acordo com a GDELS, empresa, fabricante, a IRB já participou 

extensivamente de operações tanto com o exército americano tanto com o corpo de 

fuzileiros navais americano, desde 2003. Possui interoperabilidade com a sua 

antecessora, a Standard Ribbon Bridge (SRB), que é usada amplamente por vários 

países, inclusive pelo Brasil. 

3.2.2 FRANCÊS 

Durante a pesquisa, foi verificado que o exército francês utiliza dois modelos de 

meios de transposição descontínuos. A PFM (“Pont flottant motorisé”), fabricado pelo 

grupo CNIM, utilizado primariamente como ponte flutuante logística, mas com a 

capacidade de operar como meio descontínuo. Possui a capacidade de transpor 

veículos de classe até MLC 80. Segundo o site wikipedia, oito regimentos de 

engenharia (“régiment du génie”) são mobiliados com essa equipagem.  

O segundo modelo utilizado é o EFA (“engin de franchissement de l’avant”), 

fabricado pela CEFA. Segundo a empresa fabricante, sse modelo foi especialmente 
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designado para satisfazer a necessidade de apoiar tropas que necessitam de maior 

mobilidade. É um sistema anfíbio de alta mobilidade na terra e na água. É um 

veículo que pode ser utilizado como portada ou ponte e é capaz de transportar 

veículos de classe MLC 70. Segundo a wikipedia, três regimentos de engenharia 

franceses e uma escola de engenharia são dotados de um total de 39 unidades. 

3.2.3 CHINÊS 

A China fabrica e atualmente exporta por meio de China North Industries 

Corporation (NORINCO) o meio de transposição descontínuo GZM003, um sistema 

autopropulsado de ponte modular. Esse sistema já está em serviço no People’s 

Liberation Army (Exército Chinês).  

3.2.4 ALEMÃO E INGLÊS 

Durante a pesquisa, foi verificado que tanto o exército alemão quanto o exército 

inglês utilizam a Improved Ribbon Bridge (IRB) como meio de transposição 

descontínua, já abordada anteriormente. 

Também encontra-se em operação em ambos os exércitos o modelo também 

fabricado pela General Dynamics M3. Esse modelo também é um sistema 

autopropulsado anfíbio de ponte modular flutuante. Segundo a empresa fabricante, 

oferece alta mobilidade e uma boa transição entre a terra e a água. Possui a 

capacidade de transportar cargas de classe até MLC 85T/132W. Ainda segundo a 

fabricante, durante a Operação NATO Anakonda 2016, uma unidade de engenharia 

combinada entre os exércitos alemão e britânico operaram a maior ponte flutuante 

M3 já montada, cruzando o rio Vistula, na Polônia. 
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Figura – Ponte M3 combinada durante a operação NATO Anaconda 2016 

Fonte: GENERAL Dynamics European Land Systems. M3. [2017]. Disponível em: 
<https://www.gdels.com/m3.php>. Acesso em: 03 nov. 2017. 

 

3.3 VERIFICAÇÃO DA SATISFAÇÃO OU NÃO DOS REQUISITOS 

OPERACIONAIS BÁSICOS DOS MEIOS DE TRAVESSIA UTILIZADOS POR 

OUTROS EXÉRCITOS 

Conforme o modelo de instrumento de coleta de dados, os dados relevantes 

para a comparação com os requisitos operacionais básicos dos meios de travessia 

foram levantados e consolidados em uma tabela comparativa, que segue abaixo:  

 MEIOS DESCONTÍNUOS DE TRAVESSIA 

 EFA (sistema 
anfíbio de 
pontagem 

CNIM 
PTA 

ponte 

modular 

CNIM PTM 
ponte 

flutuante 

motorizada 

SRB (ponte 
metálixa 

Riboon Bridge) 

GDELS 
Improved 
Ribbon 

Bridge 

GDELS M3 NORINCO 
GMZ003 

Capacidade de 
carregamento MLC 70 MLC 80 MLC 80 (4 + 

2) 

MLC 80 (6 + 2) MLC 80T MLC 85 
 

autonomia 
8 horas 

      

Velocidade 

máxima na 
água 

3,8m/s 

(3,1m/s 

descarregado) 

    
14km/h 10km/h (2,5m/s 

carregado) 

Velocidade 
máxima em 

terra 

80km/h 70km/h 
   

80km/h 55km/h 

Talude máximo 
3,30m 

 
3m 

  
 

 

Tripulação 
mínima 2 militares 2 militares 21 militares 

  
3 militares 
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Rampa máxima 
50% 

    
60% 

 

Autonomia em 
estradas 700km 800km 

    
500km 

Peso do 

veículo 45 Ton 
    

MLC 30 (30 

Ton aprx) 

 

43 Ton 

Motor 
560 kw MTU à 

Diesel 

      

Propulsão 
aquática Dois 

propulsores 

360º de 

240kw cada 

      

Largura em 
estradas 4m 

 
3,6m 

  
3,35m 

 

Tempo de 

lançamento 10 min 10min 20 min 15 min 
 

15 min 6 min 

 

De forma geral, todos os meios descontínuos avaliados foram projetados para se 

adequar aos padrões mínimos estabelecidos para esse tipo de material pela OTAN. 

Desse modo, partimos de um padrão consideravelmente confiável de qualidade. A 

exceção a essa regra é o NORINCO GMZ003 chinês. Essa adequação aos 

requisitos estabelecidos pela OTAN por si só, já garantem um mínimo de 

interoperabilidade com os demais exércitos que fazem parte de sua composição.  

Explorando de forma mais contundente o aspecto interoperabilidade, é 

inegável a vantagem de uma possível adoção pelo exército brasileiro da Improved 

Ribbon Bridge, já que ela teria compatibilidade com a SRB, já em uso no exercito 

brasileiro. Durante o decorrer desta pesquisa, foi constatado em consulta a Diretoria 

de Material de Engenharia, que de fato este material seria de fato adquirido pelo 

Exercito.  

Considerando a validade de se ter um meio de transposição descontinuo 

anfíbio sem preparação, com capacidade própria de trafegar em terra, hipótese 

também levantada por essa pesquisa para a adoçao em Bda Mec, que foi avaliada 
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pelo universo selecionado, verifica-se que a M3, produzida pela GDELS, a GMZ003, 

produzida pela NORINCO, a EFA, atendem a esse requisito levantado. 

De forma análoga a comparação feita anteriormente, a adoçao da M3, por ser 

produzida pelo mesmo fabricante que a SRB e a IRB provavelmente traria mais 

interoperabilidade e facilidade de suporte logístico e sustentabilidade durante todo o 

ciclo de vida do SMEM. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu parcialmente ao pretendido, na 

medida em que lidou com a eventualidade da ausência de parâmetro fundamental  

para a pesquisa (Requisitos Operacionais Básicos), o que acrescentou um objetivo  

parcial ambicioso de sugerir uma proposta para os mesmos. Entretanto, ampliou-se 

a compreensão sobre os meios de travessia descontínuos empregados atualmente e 

a sua viabilidade para atualização dos meios empregados pelo Exército Brasileiro. 

 A revisão de literatura possibilitou concluir sobre a maior parte das 

características técnicas desses meios, bem como os aspectos que permeiam o ciclo 

de vida de um SMEM e a produção de seus requisitos operacionais básicos. 

 Dessa forma, entende-se que com a evolução tecnológica e doutrinária 

inevitável, o Exército Brasileiro deve manter sempre o processo de levantamento de 

novas necessidades de SMEM para manter e ampliar a sua operacionalidade e 

poder de dissuasão. Esse processo, com certeza, abrange também os meios de 

transposição, que inclusive passaram tempo considerável em notável estado de 

obsolescência frente aos novos meios desenvolvidos pelos exércitos e empresas do 

ramo da Defesa. 

 Recomenda-se assim, a adoção da proposta criada de Requisitos 

Operacionais da Prtd M, para balizar a atualização dos meios atualmente em uso no 

exército, seja por processo de aquisição, seja por desenvolvimento. 
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ANEXO A – MODELO DE FICHA DE COLETA DE DADOS 

 
FICHA DE COLETA DE DADOS 

 
O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do Cap 

Eng Eduardo de Oliveira Estevam, cujo tema é a APLICABILIDADE NO EXÉRCITO BRASILEIRO 
DOS MEIOS DESCONTÍNUOS DE TRAVESSIA UTILIZADOS PELOS PRINCIPAIS EXÉRCITOS 
DO MUNDO. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para 
um avanço doutrinário de que necessita o Exército Brasileiro (EB) e para a  verificar a validade de 
requisitos operacionais para a Prtd de uso das Bda Inf Mec e Bda C Mec, em virtude da adoção 
recente da VBTP GUARANI, que possui classe militar superior à máxima capacidade de 
transporte da Prtd L. 

O resultado obtido nesse questionário será confrontado com dados teóricos para comparar 
os requisitos operacionais necessários e desejáveis com as características técnicas dos produtos 
de interesse das empresas selecionadas. 

Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas 
opiniões a respeito do tema e do problema. 

Para mais dúvidas, aprofundamentos no assunto ou demais contribuições ao trabalho: 
Celular/Whatsapp: (21) 98209-9754; E-mail: estevam@caoesao.com 
Desde já, obrigado! 
EDUARDO DE OLIVEIRA ESTEVAM (Capitão de Engenharia – AMAN 2009) 
 

______________________________________________________________________________ 
 

IDENTIFICAÇÃO: 

NOME DA EMPRESA: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

EMAIL: 

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL: 

 

Capacidade de 
carregamento 

 

autonomia  

velocidade máxima na 

água 

 

velocidade máxima em 

terra 

 

talude máximo   

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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Tripulação mínima  

Rampa máxima  

Autonomia em 

estradas 

 

Peso do veículo  

Motor  

Propulsão aquática  

Largura em estradas  

Tempo de Lançamento  

 

 
*As respostas poderão ser escrituradas nesse próprio questionário ou, caso necessário, em documento 

confeccionado a parte, por digitação em computador. Em qualquer dos casos, solicita-se a remessa por e-mail 
assinado/rubricado nas folhas do documento digitalizado. 

 
 

 



06/09/2018 REQUISITOS OPERACIONAIS PARA A PRTD APLICÁVEL ÀS OM ENG MEC

https://docs.google.com/forms/d/14K6p0eV6XhbqCmwQ_nVaD7ATKpvJYMlZMsFrqfTSIb8/edit 1/10

REQUISITOS OPERACIONAIS PARA A PRTD
APLICÁVEL ÀS OM ENG MEC
Este questionário é parte integrante de artigo científico de minha autoria, cujo título é 
“APLICABILIDADE NO EXÉRCITO BRASILEIRO DOS MEIOS DESCONTÍNUOS DE TRAVESSIA 
UTILIZADOS PELOS PRINCIPAIS EXÉRCITOS DO MUNDO”. Pretende-se verificar a validade de 
requisitos operacionais para a Prtd de uso das Bda Inf Mec e Bda C Mec, em virtude da adoção 
recente da VBTP GUARANI, que possui classe militar superior à máxima capacidade de transporte 
da Prtd L. 
O resultado obtido nesse questionário será confrontado com dados teóricos para: 
a) identificar requisitos operacionais necessários e desejáveis ainda não levantados; 
b) validar e invalidar os requisitos operacionais necessários e desejáveis já levantados;

Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a 
respeito do tema e do problema.

Para mais dúvidas, aprofundamentos no assunto ou demais contribuições ao trabalho:

Celular/Whatsapp: (21) 98209-9754; E-mail: estevam@caoesao.com

Desde já, obrigado!

EDUARDO DE OLIVEIRA ESTEVAM (Capitão de Engenharia – AMAN 2009)

* Required

Quanto aos requisitos operacionais abaixo relacionados,
avalie de 1 a 5 o requisito quanto à sua validade

1 - irrelevante 
2 - pouco relevante 
3 - de média relevância 
4 - muito relevante 
5 - essencial 

1. 1 - Ser operada e manutenida, no mínimo, sob quaisquer condições climáticas da área
operacional do continente; *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1

2. 2 - Possuir capacidade de carregamento MLC 70 (classe militar 70, conforme
normatização da OTAN e do EB); *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1

mailto:estevam@caoesao.com
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https://docs.google.com/forms/d/14K6p0eV6XhbqCmwQ_nVaD7ATKpvJYMlZMsFrqfTSIb8/edit 2/10

3. 3 - Possuir autonomia de funcionamento na água mínima de oito horas; *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1

4. 4 - Possuir propulsão aquática que lhe permita navegar em rios com correntezas de até
1,5m/s com velocidade mínima na água descarregada de 10km/h; *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1

5. 5 - Possuir propulsão aquática que lhe permita navegar em rios com correntezas de até
1,5m/s com velocidade mínima na água, carregada em sua capacidade máxima de 3 m/s; *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1

6. 6 - Ter capacidade de transpor taludes mínimos de 3m; *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1

7. 7 - Possuir capacidade de operação com tripulação mínima de 5 militares; *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1
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8. 8 - Possuir capacidade de vencer rampas de 60%; *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1

9. 9 - Possuir (desmontada e preparada para transporte) largura em estradas máxima de 4m;
*
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1

10. 10 - Possuir tempo máximo de lançamento de 20min; *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1

11. 11 - Possuir ferramental para a manutenção de 1º escalão, acondicionado em bolsa
própria ou local específico no sistema, de fácil acesso e manuseio; *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1

12. 12 - Possuir alças e anéis de amarração para o seu transporte multimodal, içamento e
reboque rodoviário; *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1
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13. 13 - Possuir manual de operação, carta-guia de lubrificação e livro de registro de material
de engenharia, todos escritos em língua portuguesa; *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1

14. 14 - Ser pintada nas cores e padrão estabelecidos pelo Exército Brasileiro; *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1

15. 15 - Possuir pelo menos 1(um extintor de incêndio com carga suficiente para debelar
início de incêndio na viatura ou na carga transportada; *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1

16. 16 - Apresentar ergonomia adequada à operação de seus diversos equipamentos; *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1

17. 17 - Possuir indicadores e medidores que deem ao motorista informações sobre o
funcionamento dos sistemas vitais da viatura; *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1
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18. 18 - Possuir blindagem básica que ofereça proteção em todo o sistema, à penetração de
projéteis 7,62 x 51 mm Pf, disparados com elevação de 0º a 30º a 100 m do sistema; *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1

19. 19 - Possuir blindagem básica que ofereça proteção em toda a viatura à penetração de
estilhaços de granadas de artilharia de 155mm com explosão a 80 m do sistema; *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1

20. 21 - Possuir um sistema de intercomunicadores para a tripulação do sistema; *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1
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21. 22 - Apresentar durante as primeiras 250 horas de operação, empregadas conforme a
tabela abaixo (200 horas de navegação e 50 horas e desembarque e montagem), os
seguintes índices de confiabilidade, manutenibilidade e disponibilidade inerente: *

Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1

22. 23 - Possuir sistema de orientação e navegação por satélites do tipo GPS; *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1

23. 24 - Possuir eficientes sistemas de ventilação e exaustão forçadas nos compartimentos
internos; *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1
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24. 26 - Possuir sistema de Defesa Química, Biológica e Nuclear (DQBN); *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1

25. 27 - Possuir baixa assinatura térmica; *
Mark only one oval.

 5

 4

 3

 2

 1

26. 28 - Possuir guincho, montado externamente (fixo ou removível), capaz de executar
manobras de força com viaturas; *
Mark only one oval.

 5 (essencial)

 4 (desejável)

 3 (de média importância)

 2 (de pequena importância)

 1 (irrelevante)

27. 29 - Tendo em vistas as características de uma Bda Mec, como o senhor considera a
validade de se ter um meio de transposição descontínuo anfíbia (fluvial) sem preparação,
com capacidade própria de trafegar em terra *
Mark only one oval.

 5 (essencial)

 4 (desejável)

 3 (de média importância)

 2 (de pequena importância)

 1 (irrelevante)

 Other: 

28. 30 - O senhor gostaria de justificar a sua escolha com base em sua experiência (não
obrigatório)
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Considerando a adoção de um meio de transposição
descontínuo anfíbia (fluvial) sem preparação, com capacidade
própria de trafegar em terra quanto aos requisitos
operacionais abaixo relacionados, avalie de 1 a 5 o requisito
quanto à sua validade

1 - irrelevante 
2 - pouco relevante 
3 - de média relevância 
4 - muito relevante 
5 - essencial 

29. 31 - Possuir autonomia igual ou superior a 300km, em estrada plana pavimentada, sem a
utilização de reservatório suplementar de combustível; *
Mark only one oval.

 5 (essencial)

 4 (desejável)

 3 (de média importância)

 2 (de pequena importância)

 1 (irrelevante)

 Other: 

30. 32 - Possuir sistema de transmissão que permita o uso seletivo da tração, com
acionamento pelo motorista sem que ele precise sair da viatura; *
Mark only one oval.

 5 (essencial)

 4 (desejável)

 3 (de média importância)

 2 (de pequena importância)

 1 (irrelevante)

 Other: 

31. 33 - Possuir sistema de direção servo-assistido (que proporciona aos veículos de grande
porte por exemplo, muito mais segurança e aderência nas curvas em alta velocidade,
tornando a direção hidráulica literalmente macia, um pouco dura para que se tenha
melhor controle do carro) com capacidade de funcionamento mesmo quando houver falha
no sistema principal; *
Mark only one oval.

 5 (essencial)

 4 (desejável)

 3 (de média importância)

 2 (de pequena importância)

 1 (irrelevante)

 Other: 
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32. 34 - Transpor rampa longitudinal com inclinação mínima de 60%, com os sistemas de
lubrificação, de alimentação de combustível e de arrefecimento em condições normais de
trabalho, subindo de frente e de ré; *
Mark only one oval.

 5 (essencial)

 4 (desejável)

 3 (de média importância)

 2 (de pequena importância)

 1 (irrelevante)

 Other: 

33. 35 - Transpor rampa lateral com inclinação mínima de 30%, com os sistemas de
lubrificação, de alimentação de combustível e de arrefecimento em condições normais de
trabalho, transitando de frente e de ré; *
Mark only one oval.

 5 (essencial)

 4 (desejável)

 3 (de média importância)

 2 (de pequena importância)

 1 (irrelevante)

 Other: 

34. 36 - Transpor obstáculo vertical de 0,5 m; *
Mark only one oval.

 5 (essencial)

 4 (desejável)

 3 (de média importância)

 2 (de pequena importância)

 1 (irrelevante)

 Other: 

35. 37 - Ultrapassar vão horizontal (trincheira ou fosso) mínimo de 1,30m de largura, com
carga máxima; *
Mark only one oval.

 5 (essencial)

 4 (desejável)

 3 (de média importância)

 2 (de pequena importância)

 1 (irrelevante)

 Other: 
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36. 38 - Ser capaz de trafegar com segurança em rodovias das classes especial, 1 (um), 2
(dois), 3 (três) e 4 (quatro) e através campo; *
Mark only one oval.

 5 (essencial)

 4 (desejável)

 3 (de média importância)

 2 (de pequena importância)

 1 (irrelevante)

 Other: 

37. 40 - Possuir sistema de freios de serviço e de estacionamento eficientes mesmo quando
molhados; *
Mark only one oval.

 5 (essencial)

 4 (desejável)

 3 (de média importância)

 2 (de pequena importância)

 1 (irrelevante)

 Other: 

38. O senhor considera necessário acrescentar mais algum requisito técnico ao material
mencionado?
 

 

 

 

 

39. 41 - O senhor deseja acrescentar mais alguma informação que considere relevante?
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ANEXO B – MODELO DE QUESTIONÁRIO 

 
QUESTIONÁRIO 

 
O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do Cap 

Eng Eduardo de Oliveira Estevam, cujo tema é a APLICABILIDADE NO EXÉRCITO BRASILEIRO 
DOS MEIOS DESCONTÍNUOS DE TRAVESSIA UTILIZADOS PELOS PRINCIPAIS EXÉRCITOS 
DO MUNDO. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para 
um avanço doutrinário de que necessita o Exército Brasileiro (EB) e para a  verificar a validade de 
requisitos operacionais para a Prtd de uso das Bda Inf Mec e Bda C Mec, em virtude da adoção 
recente da VBTP GUARANI, que possui classe militar superior à máxima capacidade de 
transporte da Prtd L. 

O resultado obtido nesse questionário será confrontado com dados teóricos para: 
a) identificar requisitos operacionais necessários e desejáveis ainda não levantados; 
b) validar e invalidar os requisitos operacionais necessários e desejáveis já levantados; 
Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas 

opiniões a respeito do tema e do problema. 
Para mais dúvidas, aprofundamentos no assunto ou demais contribuições ao trabalho: 
Celular/Whatsapp: (21) 98209-9754; E-mail: estevam@caoesao.com 
Desde já, obrigado! 
EDUARDO DE OLIVEIRA ESTEVAM (Capitão de Engenharia – AMAN 2009) 
 
*As respostas poderão ser escrituradas nesse próprio questionário ou, caso necessário, em documento 

confeccionado a parte, por digitação em computador. Em qualquer dos casos, solicita-se a remessa por e-mail 
assinado/rubricado nas folhas do documento digitalizado. 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DECEx                  DES MIL 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

PROPOSTA DE REQUISITOS OPERACIONAIS S/Nº 
 

1. TÍTULO 

 PORTADA MODULAR MÉDIA (PRTD M) 

 

2.DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS OPERACIONAIS BÁSICOS 

 a. Absolutos 

1) Ser operada e manutenida, no mínimo, sob quaisquer condições climáticas da área operacional do 

continente;  

2) Possuir capacidade de carregamento MLC 70 (classe militar 70, conforme normatização da OTAN 

e do EB);  

1) Possuir autonomia de funcionamento na água mínima de oito horas;  

2) Possuir propulsão aquática que lhe permita navegar em rios com correntezas de até 1,5m/s com 

velocidade mínima na água descarregada de 10km/h;  

3) Possuir propulsão aquática que lhe permita navegar em rios com correntezas de até 1,5m/s com 

velocidade mínima na água, carregada em sua capacidade máxima de 3 m/s;  

4) Ter capacidade de transpor taludes mínimos de 3m;  

5) Possuir capacidade de vencer rampas de 60%;  

6) Possuir tempo máximo de lançamento de 20min;  

7) Possuir sistema de iluminação militar, que permita a operação com disciplina de luzes;  

8) Possuir alças e anéis de amarração para o seu transporte multimodal, içamento e reboque 

rodoviário;  

9) Possuir manual de operação, carta-guia de lubrificação e livro de registro de material de 

engenharia, todos escritos em língua portuguesa;   

10) Apresentar ergonomia adequada à operação de seus diversos equipamentos;  

11) Possuir indicadores e medidores que deem ao motorista informações sobre o 

funcionamento dos sistemas vitais da viatura;  

12) Possuir infra-estrutura para a instalação dos equipamentos de comando e controle 

especificados pelo Exército Brasileiro, para o escalão ao qual o sistema se destina;   

13) Apresentar durante as primeiras 250 horas de operação, empregadas conforme a tabela 

abaixo, os seguintes índices:  

Tipo de Operação Horas Trabalhadas 

Desembarque e montagem em rios 

característicos do território nacional 

50 horas 



2 de 2 

Navegação em rios de correnteza de até 1,5 

m/s 

200 horas 

◦   Confiabilidade: 

▪   Apresentar índice de confiabilidade igual ou superior a 90% (noventa por cento) para 

missões básicas de 2,5 h (duas horas e meia), ou seja, tempo médio entre falhas superior a 

25 horas; 

◦   Manutenibilidade: 

▪   Exigir menos de 200 (duzentos) homens-hora de manutenção corretiva, excetuando-se os 

serviços de 1º escalão; 

◦   Disponibilidade inerente: 

▪   Possuir índice de disponibilidade igual ou superior a 80% (oitenta por cento); 

1) Possuir sistema de orientação e navegação por satélites do tipo GPS;  

 b. Desejáveis 

1) Possuir capacidade de operação com tripulação mínima de 5 militares;  

2) Possuir largura em estradas máxima de 4m;  

3) Possuir ferramental para a manutenção de 1º escalão, acondicionado em bolsa própria ou local 

específico no sistema, de fácil acesso e manuseio;  

4) Ser pintada nas cores e padrão estabelecidos pelo Exército Brasileiro;  

5) Possuir pelo menos 1(um extintor de incêndio com carga suficiente para debelar início de incêndio 

na viatura ou na carga transportada;  

6) Possuir blindagem básica que ofereça proteção em todo o sistema, à penetração de projéteis 7,62 x 

51 mm Pf, disparados com elevação de 0º a 30º a 100 m do sistema;  

7) Possuir blindagem básica que ofereça proteção em toda a viatura à penetração de estilhaços de 

granadas de artilharia de 155mm com explosão a 80 m do sistema;  

8) Possuir um sistema de intercomunicadores para a tripulação do sistema;  

9) Possuir eficientes sistemas de ventilação e exaustão forçadas nos compartimentos internos; 

10) Possuir sistema de Defesa Química, Biológica e Nuclear (DQBN); 

11) Possuir baixa assinatura térmica; 

12) Possuir guincho, montado externamente (fixo ou removível), capaz de executar manobras de força 

com viaturas; 

13) Ser anfíbia (fluvial) sem preparação, com capacidade própria de trafegar em terra. 

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2018. 

 

EDUARDO DE OLIVEIRA ESTEVAM – Cap Eng 


