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ESTUDO DE VIATURA LANÇADORA DE PONTE DE PEQUENAS BRECHAS
UTILIZADA POR UNIDADES DE ENGENHARIA DOS ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA
Kécio Santos Vasconcelos*
Thales Coêlho Sérvio**
RESUMO
O presente trabalho tem como tema o estudo comparativo de viaturas lançadoras de pontes de
pequenas brechas utilizadas por unidades de engenharia dos Estados Unidos da América e do Brasil.
A pesquisa foi realizada como um estudo de revisão da literatura e entrevista, desenvolvidos com a
finalidade de reunir e sintetizar achados de estudos realizados e manuais de emprego e
características das viaturas lançadoras de pontes de pequenas brechas utilizadas pelas nações
amigas dos Estados Unidos, com o intuito de contribuir para o aprofundamento do conhecimento
relativo ao tema investigado. O presente trabalho teve como método norteador a análise da viatura
blindada de engenharia lançadora de ponte utilizada no Brasil, comparando suas características com
as características das viaturas lançadoras de pontes de pequenas brechas utilizadas pelo Exército
dos Estados Unidos. A pesquisa surgiu com a busca de modernas viaturas lançadoras de pontes,
utilizando o termo “modern armoured vehicle-launched bridge”. Delimitando a coleta de dados para
buscas mais aprofundadas no assunto, buscou-se estudar a viatura utilizada pelo Exército dos
Estados Unidos da América. Por fim, o presente trabalho sugere que se realize um novo estudo
comparando o tempo de lançamento de ponte entre a Leopard 1 BR e pela M104 Wolverine. Além
desta comparação, propõe-se uma análise prática das duas viaturas em atividade, levantando seus
pontos positivos e negativos.
Palavras-chave: Viaturas lançadoras de ponte, Leopard 1 BR, M104 Wolverine.
ABSTRACT
The present work has as its theme the comparative study of vehicles launching bridges of small gaps
used by engineering units of the United States of America and Brazil. The research was carried out as
a literature review and interview study, developed with the purpose of gathering and synthesizing
findings from studies and manuals of employment and characteristics of small gap bridging vehicles
used by the friendly nations of the United States, with the in order to contribute to the deepening of the
knowledge related to the subject under investigation. The present work had as a guiding method the
analysis of the armored vehicle of the bridge launching engineering used in Brazil, comparing its
characteristics with the characteristics of the vehicles launching bridges of small breccias used by the
United States Army. The research came with the search for modern bridge-launching vehicles, using
the term "modern armored vehicle-launched bridge". Delimiting the collection of data for further
research on the subject, we sought to study the vehicle used by the United States Army. Finally, the
present work suggests that a new study is carried out comparing the bridge launch time between
Leopard 1 BR and M104 Wolverine. Besides this comparison, it is proposed a practical analysis of the
two vehicles in activity, raising their positive and negative points.
Keywords: Bridge launch vehicles, Leopard 1 BR, M104 Wolverine.
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1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo estudar as viaturas blindadas de
engenharia lançadoras de pontes de pequenas brechas, as quais são utilizadas por
nações amigas, como meios de travessia de assalto de empregos modernos,
comparando ao quadro de dotação de material do grupo de pontes de pequenas
brechas, do Pelotão de Equipagem de Assalto, da Companhia de Engenharia de
Combate, do Exército Brasileiro, para caso necessário, propor a modernização
dessas ao apoio de engenharia às manobras das Brigadas.
Durante o fim do século XX e o início do século XXI houve um grande avanço
tecnológico, que de algum modo interferiu em diversas guerras ocorridas no mundo.
Nesta situação atual, faz-se necessário que as instituições, incluindo o Exército
Brasileiro, realize seu aperfeiçoamento, assimilando e adquirindo todo conhecimento
e modernização necessários para acompanhar as evoluções que aconteceram
nesse período.
Tofller, em 1993, já dizia que eram necessárias evoluções devido a grande
mudança que vinha acontecendo no período, e que mudanças que acostumavam
acontecer a cada quarenta ou cinquenta anos, seriam necessárias de ano em ano
ou de dois em dois anos.
Sendo assim, as mudanças e evoluções nos materiais de emprego militar
foram e vão acontecendo de forma contínua, e estudos acontecem de tal forma que
a Instituição Exército Brasileiro deve-se manter em condições de ser utilizada
conforme prevê a Constituição Federal de 1988.
Com base nesse contexto de evoluções na tecnologia e de emprego de
material militar do Exército Brasileiro, faz-se necessária uma análise dos
equipamentos mais modernos que existem no meio militar, observando a dotação e
meios existentes atualmente, para caso necessário, propor novos materiais que
modernizem os veículos lançadores de pontes de pequenas brechas para o apoio de
engenharia às manobras das Brigadas.

1.1 PROBLEMA
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O Exército Brasileiro possui, no sistema de Engenharia, duas Unidades de
Combate Blindadas que são subordinadas a duas Grandes Unidades Blindadas: o 5º
Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (5º BE Cmb Bld), situado em Porto
União – SC, subordinado à 5ª Brigada de Cavalaria Blindada (5ª Bda Cav Bld), com
sede em Ponta Grossa – PR, e o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado
(12º BE Cmb Bld), situado em Alegrete – RS, subordinado à 6ª Brigada de Infantaria
Blindada (6ª Bda Inf Bld), sediada em Santa Maria - RS.
Atualmente, são essas duas Organizações Militares (OM) de Engenharia que
possuem viaturas lançadoras de pontes de pequenas brechas no Exército Brasileiro
(EB), sendo 2 (duas) Viaturas Blindadas Especiais Lançadoras de Pontes de
Pequenas Brechas (VBE L Pnt P Bre) para cada OM.
Este Trabalho de Conclusão de Curso vai estudar a viatura lançadora de
pontes de pequenas brechas utilizada pelo Exército dos Estados Unidos, e analisar
as características da viatura lançadora de pontes de pequenas brechas existente no
Exército Brasileiro, procurando responder à seguinte pergunta: atualmente, é
necessário mudar a dotação de VBE L Pnt P Bre existente no EB para realizar o
apoio de engenharia da maneira como é empregada nos Estados Unidos, e assim,
prestar um melhor apoio às Grandes Unidades Blindadas?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral
A fim de determinar as necessidades operacionais inerentes ao apoio à
mobilidade, o presente estudo pretende analisar a viatura blindada de engenharia
lançadora de pontes de pequenas brechas utilizada pelo Exército dos Estados
Unidos, comparando suas características com as características da viatura
lançadora de pontes de pequenas brechas utilizadas pelo Exército brasileiro.

1.2.2 Objetivos específicos
Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os
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objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico
do raciocínio descritivo apresentado neste estudo:
a) Apresentar conceitos sobre viatura blindada de engenharia lançadora de
pontes de pequenas brechas;
b) Comparar particularidades das viaturas estudadas no Objetivo Geral;
c) Caso necessário, propor a modernização na dotação dos veículos lançadores
de pontes de pequenas brechas para o apoio de engenharia às Grandes Unidades
Blindadas.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES
A importância das viaturas lançadoras de pontes de pequenas brechas do 5º
BE Cmb Bld e do 12º BE Cmb Bld, com finalidade de realizar o apoio necessário à
mobilidade da 5ª Bda Cav Bld e da 6ª Bda Inf Bld, respectivamente, sendo fator
multiplicador do poder de combate destas Grande Unidades, leva-nos a estudarmos
as modernizações e atualidades quanto ao avanço de novas tecnologias no ramo
das Operações de Transposição de Obstáculos.
Assim, este Trabalho de Conclusão de Curso tem por finalidade estudar os
meios de travessia de assalto, particularmente as viaturas lançadoras de pontes de
pequenas brechas utilizadas por nações amigas, delimitadas aos Estados Unidos da
América, e analisar as características das viaturas lançadoras de pontes de
pequenas brechas existentes no Exército brasileiro, para então propor, caso
necessário, a modernização dos veículos lançadores de pontes de pequenas
brechas das OM de Engenharia, para que o apoio de engenharia junto às Grandes
Unidades Blindadas seja da melhor forma possível, contribuindo para um eficaz
apoio à mobilidade da tropa.

2 METODOLOGIA
A formulação do presente trabalho fora baseada em pesquisas bibliográficas,
através de consultas a livros, revistas, pesquisas de manuais, tratados, artigos
publicados na internet, e uma entrevista com especialista.
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A pesquisa foi realizada como um estudo de revisão da literatura,
desenvolvido com a finalidade de reunir e sintetizar achados de estudos realizados e
manuais de emprego e características das viaturas lançadoras de pontes de
pequenas brechas utilizadas por nações amigas, com o intuito de contribuir para o
aprofundamento do conhecimento relativo ao tema investigado (Souza, Silva, &
Carvalho, 2010; Whittemore & Knafl, 2005).
Em seguida, foi realizada a análise das características das viaturas
lançadoras de pontes de pequenas brechas existentes no Exército brasileiro e no
Exército dos Estados Unidos.
Quanto à abordagem, a metodologia utilizada foi a pesquisa comparativa dos
dados constantes em manuais constando características e empregos das viaturas
estudadas e analisadas.
Abordou-se também a modalidade exploratória, materializada pela entrevista
realizada.
Por fim, as informações foram juntadas, analisadas e comparadas, para que
concluíssemos, caso necessário, com a proposta de modernização na dotação de
veículos lançadores de pontes de pequenas brechas das OM de Engenharia, a fim
de que o apoio de engenharia e cumprimento das missões junto às Grandes
Unidades Blindadas sejam da melhor forma possível.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA
Iniciamos o delineamento da pesquisa com a busca de modernas viaturas
lançadoras de pontes, utilizando as palavras-chave “modern armoured vehiclelaunched bridge” em sítios eletrônicos de procura na internet, sendo baseada em
uma revisão de literatura dos principais veículos lançadores de pontes de nações
amigas listadas abaixo:
a) Índia: DRDO Sarvatra, que é um sistema de ponte móvel montado em
caminhões, com múltiplos alcances;
b) França: SPRAT, baseada em um chassi de caminhão 8x8;
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c) Alemanha: Panzerschnellbrücke 2, baseado no chassi Leopard 2; Biber
baseado no chassi do Leopard 1; e Panzerschnellbrücke Leguan, baseado no
Leopard 2, e que substituirá o Biber;
d) Japão: 67 AVLB, baseado no 61 MBT; e 91 AVLB, baseado no 74 MBT e 87
SPAAG;
e) Polônia / Alemanha Oriental: BLG-67 baseado no T-55;
f) Rússia: MTU-72 AVLB, baseado no T-72 MBT; e MT-55, baseado no T-55;
g) Reino Unido: Titan AVLB, baseado no Challenger 2 MBT;
h) Estados Unidos: M60A1 AVLB, baseado no M60 MBT; agora suplantado pelo
M104 Wolverine, baseado no M1 Abrams MBT;
i) Arábia Saudita: Ponte AMX-30, baseada no francês AMX-30;
j) Turquia: SYHK, um veículo de ponte anfíbio baseado nos FNSS Pars.
Delimitando a coleta de dados para buscas mais aprofundadas no assunto,
buscou-se estudar a viatura utilizada pelo Exército dos Estados Unidos da América,
selecionando artigos em português e inglês.
O modelo Alemão também seria fruto de estudo, entretanto a VBE L Pnt P
Bre utilizada pelo Exército Brasileiro já é de origem alemã.
a. Critérios de inclusão:
1) Estudos publicados em português ou inglês, relacionados a viaturas
blindadas lançadoras de pontes de pequenas brechas; e
2) Estudos, matérias jornalísticas e portifólio de empresas que retratam
inovações tecnológicas com reflexos na mobilidade de viaturas blindadas em
operações de transposição de obstáculos.
b. Critério de exclusão:
1) Estudos que abordam o emprego de viaturas blindadas lançadoras de
pontes em nações as quais o emprego desses veículos não venham sendo de uso
rotineiro em adestramentos.
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2.1.1 Ponte de pequena brecha
Segundo Pitz (2016, p.55), a ponte de pequena brecha (Pnt P Bre) é um
material de apoio à mobilidade utilizada para transpor obstáculos, como por
exemplo, fosso anticarro e cursos d’água, podendo vencer um vão de até 20 metros.
Conforme os Dados Médios de Planejamento da Escola de Aperfeiçoamento
de Oficiais (DAMEPLAN, 2016), são previstas 16 (dezesseis) pontes de pequenas
brechas para os Batalhões de Engenharia de Combate subordinados às Brigadas de
Cavalaria Blindada, Brigadas de Infantaria Blindada e Brigadas de Infantaria
Mecanizada, sendo 8 (oito) pontes de classe 30 e 8 (oito) pontes de classe 70.
Ainda segundo DAMEPLAN (2016), a Pnt P Bre possui os vãos possíveis de
serem vencidos:
a) com margens firmes: deixando 1 m para cada lado, perfazendo até 20 m;
b) com margens fracas: deixando 3 m para cada lado, perfazendo até 16 m;
c) A Pnt P Bre será de classe 60 se a velocidade de transposição pela Pnt for
de 5 Km/h;
d) A Pnt P Bre será de classe 50 se a velocidade de transposição pela Pnt for
de 10 Km/h;
e) A Pnt P Bre deverá ser lançada utilizando-se a Viatura Blindada Especial
Lança Ponte Leopard 1 BR (VBE L Pnt LEOPARD 1 BR);
f) A Pnt P Bre é baseada no modelo LEOPARD 1 BR de 22m;
Conforme Pitz (2016, p.56), a Pnt P Bre permite a transposição de todas as
viaturas blindadas em uso hoje pelo EB.
Uma das possibilidades da VBE L Pnt é transpor vãos de até 45m de largura,
com 2,5m de profundidade e cursos d'água com profundidade de 1,5m e correnteza
máxima de 1,7 m/s. Para tanto, tem-se a necessidade de fazer o lançamento,
utilizando-se duas (até 30m) ou três (até 45m) pontes. Se o obstáculo for uma
barreira ou um lago, a profundidade máxima sobe para 4,5m. (PITZ, 2016, p.60)
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FIGURA 1 - Ponte de Pequena Brecha
Fonte: JUNIOR, Marcos Aurélio de Oliveira Ramos. Transformação da Arma de Engenharia, Rio de
Janeiro-RJ (2012)

2.1.2 Viatura blindada de engenharia lança ponte
A viatura blindada de engenharia lança ponte (VBE L Pnt) foi criada com a
finalidade de lançar e recolher pontes, tendo por objetivo possibilitar uma rápida
transposição de obstáculos de até 20m (Pitz, 2016, p.56).
Conforme os Dados Médios de Planejamento da Escola de Aperfeiçoamento
de Oficiais (DAMEPLAN, 2016), são previstos 4 (quatro) viaturas blindadas de
engenharia lança ponte para os Batalhões de Engenharia de Combate subordinados
às Brigadas de Cavalaria Blindada, Brigadas de Infantaria Blindada e Brigadas de
Infantaria Mecanizada.
Atualmente, o 5º BE Cmb Bld e o 12° BE Cmb Bld possuem, somente, 2
(duas) VBE L Pnt, cada Unidade.
A VBE L Pnt vence inclinação de até 0,7m e vão de até 2,5m de comprimento
de fosso AC, segundo DAMEPLAN (2016).
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FIGURA 2 - VBE L Pnt Leopard 1BR
Fonte: PITZ, Ígor Berta. Viatura blindada especial lançadora de pontes leopard 1 br. Ação de
choque, Santa Maria- RS (2016)

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: revisão de
literatura e entrevista exploratória.

2.2.1 VBE L Pnt Leopard 1 BR
O Exército Brasileiro adquiriu os Carros de Combate (CC) Leopard 1 A5 e
junto a essas viaturas vieram outras de apoio no mesmo chassi desse CC. A Viatura
Blindada Especial Lançadora de Pontes (VBE L Pnt) é uma delas.
Com origem na Alemanha no ano de 1973, a VBE L Pnt foi criada com a
finalidade de lançar e recolher pontes, tendo por objetivo possibilitar uma rápida
transposição de obstáculos (até 20m) em benefício de viaturas pertencentes a
Forças Tarefas Blindadas (FT Bld) (Area Militar, 2016).
Podendo transpor veículos com classe até 50 (viaturas a 10 km/h) ou classe
60 (viaturas a 5 km/h), ela permite a transposição de todas as viaturas blindadas em
uso hoje pelo Exército Brasileiro.
O peso da viatura e da ponte são, respectivamente, 35,1 e 9,94 ton. A altura,
sem a ponte é de 3,25 m e o comprimento de 10,59 m. Com a ponte, são de,
respectivamente, 4 m e 11,82 m. Possui um tanque com capacidade de 985 L de
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óleo diesel, e autonomia máxima de 450 km. O consumo médio é de 3,5 L/km.
Possui como guarnição (Gu) dois militares: um terceiro sargento motorista/operador
e um segundo sargento comandante da viatura, podendo também ser operada ou
comandada por um oficial. (Pitz, 2016).
Possui como características, segundo o Centro de Instrução de Blindados
General Walter Pires:
a) Peso sem carga (sem ponte): 35.100 kg
b) Peso de combate (com ponte): 45.300 kg
c) Largura da Ponte: 4,0 m
d) Total de combustível: 985 l
e) Velocidade máxima: 62 km/h
f) Degrau máximo: 0,7 m
g) Fosso máximo: 2,5 m
h) Rampa máxima: 60%
i) Inclinação lateral máxima: 30%
j) Passagem de Vau: 1,65 m (com o sistema hidráulico de vedação
pressurizado)

FIGURA 3 - VBE L Pnt Leopard 1BR
Fonte: Wikipédia (2018)
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2.2.2 M104 Wolverine
A M104 Wolverine Heavy Assault Bridge é um veículo blindado de engenharia
militar criado pela General Dynamics Land Systems, projetado para fornecer
capacidade

de ponte implantável para

unidades

envolvidas

em operações

militares (Hunnicutt 1984).

FIGURA 4 - M104 Wolverine
Fonte: Wikipédia (2018)

Desde a década de 1960, o Exército dos Estados Unidos fez uso de veículos
de colocação de pontes blindados baseados na série de tanques M48 Patton/
M60 . Nos últimos anos, no entanto, o Exército descobriu que o envelhecimento M60
AVLB ( veículo blindado lançado ) era muito lento para acompanhar a velocidade
máxima do M1 Abrams de cerca de 70 km/h durante as manobras de campo. Além
disso, o Abrams era tão pesado que ele poderia atravessar com segurança a ponte
do M60 AVLB apenas a uma velocidade muito lenta.
Como o Wolverine é essencialmente um tanque M1A2 SEP com engrenagem
de colocação de ponte Leguan em vez de uma torre , ele compartilha virtualmente
toda a velocidade, mobilidade, capacidade de sobrevivência e componentes
automotivos

do

veículo

pai. Essa

comunalidade

foi

um

fator-chave

no

desenvolvimento do Wolverine. O Wolverine também possui um pacote de
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comunicações avançado projetado para mantê-lo em contato com os comandantes
de campo locais (DRS, 2016).
O Wolverine é operado por dois tripulantes que se sentam dentro do
casco. Ambos os tripulantes têm acesso aos controles de ponte, enquanto a ponte é
transportada em duas seções, empilhadas acima do casco. Uma vez escolhido um
local de ponte, o veículo se fixa firmemente no lugar com uma pá. As duas seções
da ponte são unidas, e então a ponte inteira é estendida através do obstáculo e
colocada no lugar. Os tripulantes têm a capacidade de fazer pequenas correções
durante o lançamento, se necessário. Quando as operações são concluídas, o
Wolverine passa pela ponte e a recupera do outro lado simplesmente invertendo o
processo. A ponte pode ser lançada em menos de cinco minutos ou recuperada em
menos de dez minutos, tudo sem que os tripulantes deixem a segurança do veículo
(Hunnicutt 1984).
Os controles de ponte são um sistema básico de botão de pressão, enquanto
o computador monta a ponte e implanta-a. Isso limita a capacidade da tripulação de
fazer correções com base em um leve desalinhamento do chassi antes da
implantação. A ponte deve ser totalmente estendida e, em seguida, recuperada
antes que as correções na colocação do chassi possam ser feitas. O sistema M60
AVLB foi completado por alavancas e botões que o operador deve operar
manualmente, dando a eles a capacidade de parar a implantação da ponte e fazer
ajustes minuciosos no chassi sem ter que arrumar completamente a ponte.
Uma vez lançada, a ponte Leguan de 26 metros pode suportar um veículo de
70 toneladas que se move a 16 km/h. O Wolverine permite que o mais pesado dos
veículos atravesse crateras, valas e pontes danificadas em velocidade de
combate. Essa mobilidade é uma vantagem decisiva para as unidades blindadas
(KMW, 2016)
Até o momento, o Exército dos Estados Unidos recebeu 44 Wolverines, que
foram distribuídos para algumas unidades de engenheiros selecionados. O exército
pretendia originalmente comprar 465 veículos; no entanto, cortes orçamentários e a
recente mudança na filosofia em direção a uma força de combate mais leve
colocaram em dúvida o futuro do programa. O exército não pretende comprar mais
Wolverines, mas reservou-se o direito de reiniciar a produção, se necessário.
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Dentre as características do M104 Wolverine, pode-se citar:
a) Serviço inserido nos EUA em 2003;
b) Tripulação de 2 homens;
Dimensões e peso
c) Peso (com ponte): 69,8 ton;
d) Comprimento: 13,4 m;
e) Comprimento do casco: 8 m;
f) Largura: 3,48 m;
g) Altura: 3,96 m;
Ponte
h) Classe de carga: 70;
i) Comprimento da ponte: 26 m;
j) Tempo de construção: 4 minutos;
Mobilidade
k) Velocidade máxima da estrada: 72 km/h;
l) Autonomia: 416 km.

2.2.3 Entrevista
Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiência
relevante, foi realizada entrevista exploratória com o Capitão de Engenharia BRUNO
ABILHOA LEVATTI, devido este possuir experiência em ter servido em Unidades de
Engenharia Blindadas e realizado curso de viatura blindada de engenharia na
Alemanha.
Buscou-se,

durante

a

entrevista,

as

respostas

para

os

seguintes

questionamentos:
a) A Pnt P Bre, lançada pela V B E L Pnt Leopard 1 BR, possui classe
apropriada para suportar todas as vtr em uso nas Bda Bld, atualmente? Caso
negativo, qual classe mais adequada para um melhor Ap Eng?;
b) A VBE L Pnt Leopard 1 BR utiliza uma técnica de lançamento de Pnt P Bre
para uma travessia de maneira rápida, provendo uma mobilidade adequada às Bda
Bld para o cumprimento de suas missões? Caso negativo, teria alguma técnica de
seu conhecimento para prover maior agilidade a essa atividade?;
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c) Quanto tempo, na prática, a VBE L Pnt Leopard 1 BR utiliza para o
lançamento de uma Pnt P Bre?; e
d) O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo?

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a realização da análise comparativa da revisão de literatura foi
elaborada uma tabela, afim de facilitar a observação dos resultados adquiridos
quanto a aspectos relacionados à VBE L Pnt Leopard 1 BR e à M104 Wolverine.

FIGURA 5 - VBE L Pnt Leopard 1BR
Fonte: Defesa Área e Naval (2018)

FIGURA 6 - M104 Wolverine
Fonte: Wikipédia (2018)
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TABELA 1 - Histórico de produção

Origem
Data de criação

LEOPARD 1 BR
Alemanha
1956

Fabricante

Porsche, Rheinmetall e Borgward

Período de produção

1964-presente

M104 WOLVERINE
Estados Unidos
1958
Planta do tanque do
arsenal de Detroit,
Chrysler
1960-presente

Fonte: o autor (2018)
TABELA 2 - Comparação entre Leopard 1 BR e M104 Wolverine

LEOPARD 1 BR
Comprimento
9,55 m
Largura
3,37 m
Altura
2,62 m
MTU MB 838 CaM 500, 10
cilindros, 37.4 litros, motor
Motor
multicombustível 830 cv (819 cv,
610 kW) a 2.200 RPM
Velocidade
62 km/h
Peso com Pnt
45,3 t
Equipe técnica
2 pessoas
Velocidade
Vtr com Classe até 50: 10 km/h
para
Vtr com Classe acime de 50 e
transposição
abaixo de 60: 5 km/h

M104 WOLVERINE
13,40 m
3,48 m
3,96 m
AVDS-1790-2 V12, motor
diesel Twin-turbo refrigerado a
ar
72 km/h
69,8 t
2 pessoas
Vtr de Classe 70: 16 km/h

Fonte: o autor (2018)

Foram retirados dados do histórico de produção de ambas viaturas blindadas,
como: origem, data de criação, fabricante, e período de produção.
Além disso, uma tabela com dados comparativos também foi criada,
buscando-se apresentar: comprimento, largura, altura, motor, velocidade, peso com
a ponte, tripulação, e velocidade máxima admitida para transposição sobre as
pontes lançadas pelas viaturas em questão.
Já as respostas aos questionamentos da entrevista exploratória foram os
seguintes:
a)

A Pnt P Bre, lançada pela V B E L Pnt Leopard 1 BR, possui classe

apropriada para suportar todas as vtr em uso nas Bda Bld, atualmente?
Sim.
b)

A VBE L Pnt Leopard 1 BR utiliza uma técnica de lançamento de Pnt P

Bre para uma travessia de maneira rápida, provendo uma mobilidade adequada às
Bda Bld para o cumprimento de suas missões?
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Sim.
c)

Quanto tempo, na prática, a VBE L Pnt Leopard 1 BR utiliza para o

lançamento de uma Pnt P Bre?
Excluindo-se a preparação das margens e alinhamento da VBE L Pnt para o
lançamento, a instalação da Pnt gira em torno de 10 min.
d)

O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente

estudo?
As Bda Mec do EB não possuem VBE L Pnt para prover a mobilidade de suas
frações. A Classe da VBC CV M60 é superior a suportada pela VBE L Pnt do chassi
do Leopard. Havendo a necessidade de aquisição de VBE L Pnt compatível ou que
as VBC CC M60 sejam substituídas.
Dessa forma, observa-se que a VBE L Pnt Leopard 1 BR é adequada para o
apoio à mobilidade de nossas Bda Bld, possuindo classe apropriada para suportar
todas viaturas em uso, atualmente, assim como utilizando técnica e tempo de
lançamento adequados para os cumprimentos de suas missões.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho,
conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, tendo como tema o
estudo comparativo de viaturas lançadoras de pontes de pequenas brechas
utilizadas por unidades de engenharia dos Estados Unidos da América e do Brasil.
Para que se alcançasse os resultados esperados, a metodologia adotada na
formulação no trabalho foi baseada em pesquisas bibliográficas, através de
consultas a livros, revistas e artigos publicados na internet, assim como uma
entrevista exploratória do assunto.
A revisão de literatura possibilitou analisar as viaturas blindadas de
engenharia lançadoras de pontes de pequenas brechas, comparando suas
características, particularidades, além de apresentar conceitos sobre viaturas
blindadas de engenharia lançadoras de pontes de pequenas brechas.
Já a entrevista norteou a pesquisa para os resultados práticos a serem
observados na VBE L Pnt Leopard 1 BR.
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Dessa forma, entende-se a importância das viaturas lançadoras de pontes de
pequenas brechas do 5º BE Cmb Bld e do 12º BE Cmb Bld, com a finalidade de
realizar o apoio necessário à mobilidade da 5ª Bda Cav Bld e da 6ª Bda Inf Bld,
respectivamente, sendo fator multiplicador do poder de combate destas Grande
Unidades, fora o grande meio motivador para a realização das modernizações e
atualidades quanto ao avanço de novas tecnologias no ramo das Operações de
Transposição de obstáculos.
A compilação de dados permitiu identificar que embora as principais viaturas
em uso no Exército Brasileiro tenham classes as quais as pontes lançadas pelas
VBE L Pnt Leopard 1 BR consigam suprir a necessidade de tonelagem, a M 104
possui um suporte ainda maior com uma possibilidade de travessia mais rápida,
provendo uma maior mobilidade às Bda Bld para o cumprimento de suas missões.
Conclui-se, portanto, que uma viatura lançadora de ponte com as
características da M104 Wolverine traria melhores benefícios quanto à mobilidade
de nossas Bda Bld, reduzindo o tempo de transposição de obstáculos, devido
possuir uma possibilidade de utilização de maior velocidade nos momentos de
travessia das viaturas. Recomenda-se, assim, que tais dados proporiam uma
mudança nos cálculos de tempo de travessia das Forças Tarefas Blindadas (FT Bld)
empregadas nas travessias (APÊNDICE), sem, no entanto, ser um fator de mudança
imediata de nossas capacidades com a VBE L Pnt Leopard 1 BR.
Por fim, o presente trabalho deixa o tema em aberto para futuros estudos e
discussões, sugerindo que se realize um novo estudo comparando o tempo de
lançamento de ponte entre a Leopard 1 BR e a M104 Wolverine. Além desta
comparação, propõe-se uma análise prática das duas viaturas em operação,
levantando seus pontos positivos e negativos, assim como suas capacidades quanto
o apoio à mobilidade das Brigadas Mecanizadas.
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APÊNDICE

DAMEPLAN:
5.2.3.3.2.2 Ponte de Pequenas Brechas classe 50 - vãos possíveis de serem
vencidos:
d) A Pnt P Bre será de classe 60 se a velocidade de transposição pela Pnt for de 5
Km/h.
e) A Pnt P Bre será de classe 50 se a velocidade de transposição pela Pnt for de 10
Km/h.
Alterado para:
5.2.3.3.2.2 Ponte de Pequenas Brechas classe 70 - vãos possíveis de serem
vencidos:
d) A Pnt P Bre será de classe 70 se a velocidade de transposição pela Pnt for de 16
Km/h.
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