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RESUMO 
 
 

Viaturas Blindadas de Combate são meios nobres durante a execução de Operações 
Ofensivas e Defensivas. Com seu grande poder de choque, mobilidade e proteção blindada, 
conseguem proporcionar a força necessária para superar o inimigo em combate sendo 
indispensável sua utilização nos conflitos armados modernos. Este trabalho analisa a situação 
atual da frota de viaturas blindadas de combate de engenharia do Exército Brasileiro através da 
comparação com outras viaturas, de mesma natureza, de Nações Amigas (Estados Unidos e 
Alemanha) a fim de descobrir qualidades e deficiências no apoio de engenharia de brigada. Além 
disso, será analisado se a quantidade atual de viaturas blindadas de combate de engenharia é 
suficiente para prestar esse apoio de brigada. O estudo foi feito a partir de pesquisas 
bibliográficas, tanto em manuais militares do Exército Brasileiro como em sítios eletrônicos com 
uma abordagem qualitativa dos dados obtidos. Essas informações foram de vital importância 
para a observação de deficiências no apoio de brigada, que poderão embasar estudos futuros 
de possíveis planos de aquisição de viaturas blindadas de engenharia. 
  
Palavras chave: Viatura Blindada. Engenharia de Combate. Engenharia de Brigada.  
 
ABSTRACT 
 
Armored Combat Vehicles are noble means during the execution of Offensive and Defensive 
Operations. With their great shock power, mobility and armored protection, they are able to 
provide the necessary strength to overcome the enemy in combat, being indispensable its use in 
modern armed conflicts. This work analyzes the current situation of the Brazilian Army's armored 
combat fighting vehicles by comparing them with other vehicles of the same nature from Friendly 
Nations (United States and Germany) in order to discover qualities and deficiencies in the support 
of brigade. In addition, it will be analyzed whether the current number of armored engineering 
combat vehicles is enough to provide this brigade support. The study was based on bibliographic 
research, both in military manuals of the Brazilian Army and on websites with a qualitative 
approach to the data obtained. This information was of vital importance for the observation of 
deficiencies in brigade support, which may be the basis for future studies of possible plans for the 
acquisition of armored engineering vehicles. 
 
Keywords: Armored Combat Vehicles. Combat Engineering. Brigade Support. 
  



 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Viaturas Blindadas de Combate são meios nobres durante a execução de 

Operações Ofensivas e Defensivas. Com seu grande poder de choque, mobilidade e 

proteção blindada, conseguem proporcionar a força necessária para superar o inimigo 

em combate sendo indispensável sua utilização nos conflitos armados modernos. 

Com a finalidade de proporcionar velocidade à manobra e ao mesmo tempo a 

contra mobilidade para o inimigo, o Exército Brasileiro (EB), por meio da Arma de 

Engenharia, vem empregando Viaturas Blindadas de Combate de Engenharia, as 

quais chegaram ao Brasil entre 2009 e 2010, após um contrato firmado com a empresa 

KMW (Krauss-Maffei Wegmann) para a entrega de oito viaturas blindadas com 

finalidades específicas: quatro lançadores de ponte e quatro viaturas especiais de 

combate para trabalhos de Organização do Terreno (OT). 

Essas viaturas foram distribuídas em duas Organização Militares: dois 

lançadores de ponte e duas viaturas de combate de engenharia foram destinados ao 

5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, sediado em Porto União-SC, a fim 

de apoiar a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada como sua Engenharia Orgânica. Outros 

dois lançadores e duas viaturas de combate de engenharia foram destinados ao 12º 

BE Cmb Bld, sediado em Alegrete-RS, a fim de apoiar a 6ª Brigada de Infantaria 

Blindada, também como sua Engenharia Orgânica. 

Da mesma forma que o Exército Brasileiro vem se equipando com essas 

viaturas especiais, Nações Amigas como os EUA e Alemanha vem ampliando a gama 

de trabalhos que uma viatura blindada de engenharia pode executar. Tal demanda 

por trabalhos específicos surgiu da observação da vulnerabilidade com que o 

engenheiro de combate se expõe ao tentar abrir brechas em obstáculos ou em sua 

tentativa de transpô-los com pontes. Assim, hoje já existem viaturas especiais com 

finalidade de abertura de brechas em campos minados, demarcação dessas brechas, 

modernos lançadores de ponte, lançador de campos minados e modernas viaturas 

para trabalhos de Organização do Terreno (OT). A preocupação com a vulnerabilidade 

do engenheiro é tanta, que os EUA já estão testando algumas viaturas blindadas de 

engenharia remotamente controladas a fim de lidar com campos minados e artefatos 

explosivos improvisados. 

Estudos vêm sendo feitos a fim de colocar o EB a par dessa evolução das 

viaturas blindadas.  



 

 

SANTOS (2018, p.25) observou em sua pesquisa um grande atraso tecnológico 

por parte das VBE do EB em relação às Forças Armadas Britânicas, Americanas, 

Russas, Alemãs e Suíças. Segundo o mesmo, esse atraso advém da falta de 

equipamentos especializados, na VBE Eng, para abertura de brechas em campos 

minados e possibilidade de articulação do braço da escavadeira. 

SMOLSKI (2014, p.50), da mesma forma que SANTOS (2018, p.25), alerta que 

a Arma de Engenharia possui atualmente limitações para abertura de brechas visto a 

pouca diversidade de viaturas blindadas com implementos para abertura de brechas 

em áreas minadas. 

As Viaturas Blindadas de Combate de Engenharia vêm evoluindo em função 

do perigo cada vez maior a que o Engenheiro de Combate se expõe. O Exército 

Brasileiro já deu o primeiro passo na aquisição de algumas dessas viaturas, mas é 

importante que seja dado início a um processo evolutivo ou modernizador que 

acompanhe as demandas de emprego no combate moderno. As pesquisas citadas 

são a prova da necessidade de a Arma de Engenharia iniciar seus estudos no sentido 

de solucionar essas deficiências, a fim de não prestar um apoio de engenharia carente 

de meios especiais em um eventual emprego nos próximos anos. 

 

1.1 PROBLEMA 
 

Os meios blindados da Engenharia do Exército Brasileiro possibilitam a 

transposição de pequenas brechas com a Viatura Blindada Especial Lança Ponte 

(VBEL Pnt) e trabalhos de organização do terreno (OT), essenciais ao apoio no 

escalão brigada, com a Viatura Blindada Especial de Engenharia (VBE Eng). 

A quantidade prevista está hoje definida no Manual de Dados Médio de 

Planejamento Escolar (DAMEPLAN, 2017) conforme a tabela a seguir: 

 

 V BEL Pnt Pnt P Bre Classe 70 VBE Eng 
Previsto na Eng Org da Bda 4 8 6 
Existente no 5º BE Cmb Bld 2 4 2 

Existente no 12º BE Cmb Bld 2 4 2 
Fonte: DAMEPLAN e o autor. 

 



 

 

Em um primeiro momento já se observa a falta de duas V BEL Pnt tanto no 5º 

BE Cmb Bld como no 12º BE Cmb Bld. A mesma falta se observa na quantidade de 

VBE Eng na quantidade de 04 Vtr. 

Para entender como essa falta de viaturas pode impactar no apoio de 

engenharia no escalão brigada, faz-se necessário também entender a estrutura de 

uma brigada blindada, pois esses são normalmente os elementos apoiados ou 

reforçados durante as operações: 

 
Fonte: EB70MC10310 – Brigada Blindada 

 

A fim de prestar o apoio de engenharia, normalmente se desdobra um Pelotão 

de Engenharia de Combate Blindado (Pel E Cmb Bld), reforçado com uma V BEL Pnt 

e um VBE Eng, em apoio à um OM blindada ou FT Blindada através dos Apoios ou 

Situações de Comando.  

Uma fato que se observa comparando a quantidade de Vtr Bld existentes e a 

quantidade de OM blindadas a serem apoiadas é o pouco número de VBE capazes 

de prestar o apoio de engenharia no escalão brigada: existem apenas 02 VBE de cada 

tipo (lança ponte e para trabalhos de OT) para o apoio com trabalhos de engenharia 

em toda brigada, ou seja, o máximo apoio possível de ser prestado atualmente seria 

com 02 Pel E Cmb Bld por conta dessa limitação. Caso ocorra algum problema 

mecânico em uma viatura, ou ocorra uma operação de aproveitamento do êxito com 



 

 

alguma outra unidade, ou até mesmo o emprego da reserva em combate, não haveria 

viaturas blindadas de engenharia suficientes a fim de prestar esse apoio.   

Outra observação importante sobre essas viaturas está na impossibilidade de 

executar tarefas importantes no apoio de engenharia de brigada. Segundo o C5-10 

(2000, p2-2) algumas dessas tarefas são: 
“(...) 

h. lançar ou construir obstáculos, abrigos e outros trabalhos de organização 

do terreno, que requeiram mão-de-obra e/ou equipamento especializado; 

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

em campos de minas; 

(...) 

No que diz respeito a lançar obstáculos, conforme a letra “h”, principalmente 

em campos de minas, não há atualmente implemento ou viatura blindada equipada 

com sistema de dispersão de minas. Atualmente o tempo previsto para lançamento 

desse Obt, pelo Manual Escolar DAMEPLAN, está em aproximadamente 7 Pel E 

Cmb.h, tendo como base um campo de minas de proteção local com 1000m x 100m 

com 1.224 minas com lançamento de forma manual. Com o sistema de dispersão, o 

mesmo trabalho poderia ser feito em 30 minutos, tendo como base um campo de 

minas com 1.150m x 150m com 960 minas. Essa economia de tempo gerada poderia 

destinar os militares do Pel E Cmb Bld para outras tarefas específicas enquanto o 

sistema de dispersão de minas constrói o obstáculo. 

Sobre a letra “j”, não há atualmente no EB implemento ou viatura blindada 

específica para a abertura de brechas em campos minados que permitam a 

construção de uma brecha simples ou dupla. Esse processo, caso necessário, 

ocorreria através de uma operação de desminagem sob fogos do inimigo. 

Conclui-se que, atualmente, o problema das Viaturas Blindadas de Combate 

de Engenharia, durante o apoio da engenharia de brigada, reside no fato de que há 

uma desproporcionalidade entre o número de viaturas blindadas a que deve prover 

mobilidade e contra mobilidade e a quantidade existente. Além disso, observa-se outro 

problema que é a falta de equipamentos especializados para trabalhos de grande 

importância em operações ofensivas tais como abertura de brechas em campos 

minados. Esses dois problemas em conjunto trazem como consequência um possível 

apoio de engenharia deficitário em mobilidade e contra mobilidade durante as 

operações. A partir desse problema e a fim de balizar os conteúdos desse trabalho, 

foi elaborada a seguinte questão: a situação atual das viaturas blindadas de combate 



 

 

de engenharia permite um apoio de brigada eficaz ou ele se encontra, atualmente, 

deficitário?  

 
1.2 OBJETIVO 
 

Este trabalho tem por objetivo geral analisar a atual situação das Viaturas 

Blindadas de Combate de Engenharia no âmbito do apoio de engenharia no escalão 

brigada. A fim de alcança-lo, foram propostos os seguintes objetivos específicos: 

a. Examinar o efetivo necessário de Viaturas Blindadas de Combate de 

Engenharia durante o apoio de brigada. 

b. Analisar as Viaturas Blindadas de Combate de Engenharia de nações amigas 

quanto à sua funcionalidade. 

c. Comparar as viaturas blindadas de Engenharia do Exército Brasileiro com as 

de Nações Amigas à fim de observar deficiências e qualidades. 

d. Examinar se há demandas de outras Viaturas Blindadas de Combate de 

Engenharia durante o apoio de brigada. 

 
1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 
 

Segundo o manual EB70 – MC10 – A Engenharia Nas Operações, A 

Engenharia tem como missão principal o apoio às operações por meio da Mobilidade, 

Contra Mobilidade, Proteção (MCP) e Apoio Geral de Engenharia. Dessa forma, a 

Arma de Engenharia deve estar apta a prestar esse apoio independente de sua 

natureza ser blindada ou mecanizada.  

A fim de prestar esse apoio, A Arma deve possuir viaturas que possam prestar 

apoio com rendimento eficaz em seus trabalhos e que possam acompanhar o ritmo 

das operações ofensivas e defensivas. Ainda que se possa empregar equipamentos 

de engenharia tradicionais na Zona de Combate durante a construção de trabalhos de 

proteção, é extremamente perigoso o emprego dos mesmos em proveito da 

mobilidade. Esses equipamentos não possuem blindagem alguma e demandam 

grande capacidade logística para seu transporte. 

É importante, portanto, que a Engenharia possua meios que consigam 

acompanhar a cadência e a necessidade das operações ao mesmo tempo que 

proporcione proteção blindada à tropa de engenharia de combate. Essa proteção é de 

extrema necessidade visto que o engenheiro de combate se expõe ao perigo ao tentar 



 

 

transpor ou abrir uma brecha em um obstáculo. Essa periculosidade aliada ao fato de 

ser um alvo compensador pela sua capacidade de multiplicar o poder de combate da 

tropa aliada, faz com que esta Arma necessite de meios blindados especiais para a 

solução de tarefas no campo de batalha. 

Por todos esses motivos, é de grande relevância que o Exército Brasileiro possua 

uma tropa de Engenharia Blindada atualizada e capaz de executar tarefas específicas 

durante os combates modernos. 

Além disso, esta pesquisa será de serventia durante o assessoramento de estudos 

aprofundados de possíveis planos de aquisição de viaturas blindadas de engenharia. 

Uma vantagem advinda da elaboração deste trabalho é a capacidade de auxiliar na 

elaboração de novas doutrinas para meios blindados ainda inexistentes no Exército 

Brasileiro visto que serão analisadas viaturas blindadas de Nações Amigas com 

funcionalidades diversas. 

 

2. METODOLOGIA 
Quanto à forma de abordagem, se caracteriza como qualitativa uma vez que 

não requer o uso de métodos e técnicas de estatística e pelo fato de que este 

pesquisador analisará os dados obtidos de forma indutiva (RODRIGUES,2006). 

Esta pesquisa quanto ao objetivo geral se caracteriza como descritiva, uma vez 

que visa retratar a atual situação das viaturas blindadas de combate de engenharia 

do Exército Brasileiro. Esse tipo de pesquisa possibilitará aumentar os conhecimentos 

sobre as características das viaturas blindadas a fim de que a análise promova uma 

visão completa dessas viaturas de natureza específica (RODRIGUES,2006). 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 
 

A fim de restringir o universo de viaturas blindadas para análise, este 

pesquisador se ateve a alguns critérios de inclusão e exclusão.  

Como critério de inclusão, foi estudada a família de viaturas blindadas do 

Exército Americano e Exército Alemão em emprego atualmente. 

Como critério de exclusão, foram removidas desta pesquisa todas viaturas 

blindadas de combate que não tivessem emprego conforme as possibilidades do 

apoio de engenharia de brigada. Dessa forma, o estudo concentrou-se nas viaturas 

blindadas da Arma de Engenharia de cada um dos países citados anteriormente. 



 

 

Não foram utilizados critérios de exclusão com base em períodos de tempo 

visto que grande parte das viaturas blindadas têm sua fabricação e projeto que 

remontam períodos distintos podendo, entretanto, ter excelente funcionalidade apesar 

do longo período de uso. Da mesma forma, não foi feita distinção se o emprego ocorre 

em Operações Ofensivas ou Defensivas visto que em ambas as formas, a Engenharia 

sempre proverá a mobilidade, contra mobilidade e proteção. 

 

2.1.1 A estrutura de um Batalhão de Engenharia de Combate Blindado 
 

Atualmente existem dois Batalhões de Engenharia de Combate Blindado (BE 

Cmb Bld) no Exército Brasileiro: o 5º BE Cmb Bld em Porto União-SC e 12º BE Cmb 

Bld em Alegrete-RS. Ainda que não exista ainda manual de Engenharia do EB que 

destaque o organograma desse batalhão específico, faz-se importante mencionar sua 

constituição segundo a doutrina vigente: 

 

 
 

Fonte: O autor. 

 

Esses batalhões, apesar de possuírem duas Cia E Cmb Bld, são batalhões do 

tipo II, possuindo duas Cia E Cmb Bld, cada uma com 04 (quatro) Pel E Cmb Bld. 

A localização das viaturas blindadas nesse tipo de batalhão ocorre da seguinte 

forma: 

O C5-7, Manual de Campanha do Batalhão de Engenharia de Combate, 

menciona a VBE L Pnt pertencente à Cia E Pnt, mais especificamente, ao grupo de 

Pnt P Bre do Pelotão de Comando e Apoio dessa SU. Conforme o Manual Escolar 



 

 

DAMEPLAN, a quantidade prevista de VBE L Pnt seriam de 04 (quatro) com duas 

pontes reservas cada VBE. Atualmente existem 02 (duas) VBE L Pnt com duas pontes 

reservas cada. 

O C5-7, Manual de Campanha do Batalhão de Engenharia de Combate, 

menciona a VBE Eng pertencente à Companhia de Comando e Apoio (CCAp), mais 

especificamente, ao Grupo de Viatura Blindada de Combate de Engenharia do Pelotão 

de Engenharia e Apoio. Conforme o Manual Escolar DAMEPLAN, a quantidade 

prevista de VBE Eng seriam 06 (seis). Atualmente existem 02 (duas) VBE Eng nesse 

Pelotão. 

 

2.1.2 Dosagem do número de passagens em uma operação de abertura de 
brechas em obstáculo 

 
Segundo o manual EB70-MC10 – A Engenharia nas Operações, o 

estabelecimento de uma passagem depende da natureza do obstáculo e da situação 

tática: 

Em transposições que ocorrem com pessoal embarcado em viaturas 

motorizadas, mecanizadas ou blindadas (foco deste trabalho), a dosagem de 

passagens é de uma brecha por subunidade de cada elemento empregado em 

primeiro escalão (batalhão, regimento, força-tarefa batalhão ou força tarefa 

regimento) (BRASIL,2018). 

A fim de permitir dupla circulação, é construída uma brecha dupla (14 metros) 

por brigada (BRASIL,2018). 

 

 

2.1.3 As viaturas blindadas de combate de engenharia do Exército Brasileiro 
 

Os blindados em emprego atualmente na Arma de Engenharia se restringem a 

dois tipos específicos: as viaturas especiais lançadoras de ponte e viaturas especiais 

para trabalhos de organização de terreno. Ambas foram adquiridas e distribuídas de 

maneira conjunta no ano de 2010 através do Projeto Leopard. Esse contrato foi firmado 

com a empresa Krauss-Maffei Wegmann para o fornecimento de blindados de combate 

de engenharia sobre o chassi do Leopard 1 em conjunto com a empresa Rheinmetall, 

para a instalação dos implementos de engenharia que as diferenciam de blindados de 



 

 

combate tradicionais tais como funcionalidades eletrônicas e hidráulicas para trabalhos 

de engenharia. 

 

2.1.3.1 Viatura Blindada Especial Lança-Pontes Leopard 1BR - VBEL Pnt 
 

A Viatura Blindada Especial Lança-Pontes Leopard 1BR é uma viatura blindada 

com chassi baseado no Viatura Blindada de Combate – Carro de Combate (VBC CC) 

Leopard 1. Tracionado sobre lagartas, essa viatura consegue superar vãos de até 20 

(vinte) metros. Seu processo de recolhimento e lançamento de pontes é na horizontal.  

 

Fig – VBE L Pnt durante lançamento de ponte 

Fonte: https://www.cms.eb.mil.br/index.php/home/5-be-cmb-bld-operacao-aco 

 
A ponte do VBEL Pnt consegue transpor viaturas de classe 50 a 10 km/h, classe 

60 a 5 km/h, sendo nesse caso somente um veículo transpondo por vez. A VBEL Pnt 

possui uma lâmina frontal para pequenos trabalhos de OT, uma vez que para o 

lançamento de sua Pnt, é necessário a utilização de terreno estável e nivelado. 

 
  



 

 

2.1.3.2 Viatura Blindada Especial de Engenharia - VBE Eng 

 

Assim como a VBEL Pnt, o VBE Eng é também baseado no chassi do VBC CC 

Leopard 1. Sua tração também é sobre lagartas e é utilizado para trabalhos de 

organização do terreno, como construção de obstáculos como agravamento de 

margens, fosso anti-carro, construção de espaldões. 

 

  
Fig – VBE Eng 

Fonte:https://defesawarbrasil.blogspot.com/2011/07/cib-realiza-cursos-para-os-

blindados.html?m=0 

          https://www.defesanet.com.br/leo/noticia/2058/ACO----Centro-de-Instrucao-de-

Blindados-–-Encerramento-do-Curso-de-Operacao-da-Familia-Leopard/ 

 

Sua chegada ao Brasil foi junto com a VBEL Pnt, entre 2009 e 2010, também 

como parte do Projeto Leopard. 

A VBE Eng possui uma concha de escavadeira acoplada ao guindaste para 

realização de trabalhos de içamento, transporte e carregamento de material escavado. 

 

2.1.4 As viaturas blindadas de combate de engenharia do Exército Americano 

 

Atualmente o Exército Americano conta com uma extensa quantidade de 

blindados de combate de engenharia. Possuem dois tipos blindados lançadores de 

ponte, 1 tipo para abertura de brechas em campos minados e limpeza de vias com 

artefatos explosivos improvisados e 1 tipo para trabalhos de OT.  

 

  



 

 

2.1.4.1 Joint Assault Bridge (JAB) 
O Joint Assault Bridge (JAB) ou, em tradução livre, Ponte de Assalto Conjunta, 

é a viatura blindada que o Exército Americano adquiriu para substituir as atuais de 

chassi baseado no M48/M60 Armored Vehicle Bridge Launch (AVLB), ou em tradução 

livre, Veículo Blindado Lança Ponte e é o blindado do Exército Americano com 

funcionalidade equivalente à VBEL Pnt 

Seu chassi é baseado no do VBC CC Abrams e sua ponte consegue transpor 

viaturas de MLC (Military Load Classification, ou em tradução livre, Classificação de 

carga militar) 85 ou MLC 95, a depender da ponte equipada. O processo de substituição 

das AVLB M48/M60 começou em 2016 em um contrato acordado entre o Exército 

Americano e a empresa Leonardo DRS, o qual prevê a produção de até 273 blindados 

JAB (BREAKING DEFENSE, 2020). 

Diferente da VBEL Pnt em que a montagem da ponte ocorre de forma horizontal, 

o JAB tem sua operação de lançamento na forma de “tesoura”, momento em que a 

ponte fica posicionada perpendicularmente em relação à viatura blindada.  

 
Fig – Joint Assault Bridge 

Fonte: https://www.leonardodrs.com/media/ 

 

Como dito anteriormente, o JAB americano pode ser equipado com dois modelos 

diferentes de pontes. A ponte com MLC 85 possui 24 metros de comprimento e a de 

MLC 95 possui 11,3 metros. Esses tamanhos de pontes e classes refletem o ambiente 

operacional em que normalmente pode ser empregado pelo Exército Americano. 

 

2.1.4.2 M104 Wolverine Heavy Assault Bridge 



 

 

As primeiras unidades do M104 Wolverine iniciaram suas operações no exército 

americano em 2003 através de um contrato celebrado entre o Exército Americano e a 

KMW (Krauss-Maffei Wegmann), a mesma empresa responsável pelo fornecimento das 

viaturas blindadas da família Leopard adquiridos pelo Exército Brasileiro. 

Este meio blindado visava substituiu cada um dos antigos M60A1 AVLB, que não 

conseguiam acompanhar o ritmo do M1 Abrams durante várias operações. A operação 

em que isso mais ocorreu, segundo o sítio eletrônico Olive Drab, foi na Desert Storm 

em 1991, o que provocou a aceleração do projeto para substituição dos AVLB. Apesar 

dessa intenção, apenas 44 (quarenta e quatro) unidades foram produzidas das 465 

(quatrocentos e sessenta e cinco) demandadas pelo Exército Americano. 

O M104 Wolverine é baseado num chassi modificado do M1A2 SEP (System 

Enhancement Package, em tradução livre, Pacote de Aprimoramentos de Sistema). 

Este último era uma atualização dos modelos antigos do M1A2 Abrams (OLIVE-DRAB, 

2020). 

A ponte utilizada pelo M104 Wolverine é a mesma utilizada na Viatura Blindada 

Lançadora de Ponte Leguan, blindado que visa substituir os lançadores de pontes 

atuais do Exército Alemão.  Essa ponte possui MLC 70 e tem 26 metros de comprimento 

podendo superar vãos de até 24 metros. Seu lançamento ocorre de forma horizontal. 

Diferente do JAB e do Leguan, não possui outra ponte de classe ou comprimento, 

superior ou inferior. O M104 Wolverine possui uma lâmina frontal para pequenos 

trabalhos de terraplanagem visto que seu lançamento horizontal deve ocorrer numa 

superfície o mais plana possível. 



 

 

 

Fig - M104 Wolverine Heavy Assault Bridge 

Fonte: http://miniaturearmy.blogspot.com/2018/08/ 

 

Pelas suas funcionalidades, essa viatura blindada tem função equivalente à 

VBEL Pnt do Exército Brasileiro, com diferenças quanto à classe da ponte, 

comprimento e o chassi sobre o qual foi montado. 

 

2.1.1.1 Assault Breacher Vehicle (ABV) XM1150 

O Veículo de Abertura de Brechas de Assalto XM1150, em tradução livre, é uma 

viatura blindada que possui como objetivo principal abrir brechas em campos minados 

e obstáculos complexos. Assim como o M104 Wolverine, também foi desenhado sobre 

o chassi do M1A1 Abrams (ARMY RECOGNITION, 2020). Não há blindado no Exército 

Brasileiro equivalente a esse mencionado, entretanto, uma de suas funcionalidades, 

como a limpeza de campos de minas, é equivalente ao RAMBS (Rocket Assisted Mine 

Breaching System), porém com maior aproveitamento em largura e comprimento. Este 

meio blindado foi largamente empregado pelos Marines americanos em operações 

contra IED (Improvised Explosive Device, em tradução livre, Artefato Explosivo 

Improvisado). 
O ABV XM1150 é possuidor de vários subsistemas, tais como o arado para ação 

contra minas e IEDs e sistema de marcação de faixas em campos minados, ambos 



 

 

fabricados pela Pearson Engineering. Possui ainda o M58 Mine Clearing Line Charge 

(MICLIC) ou Linha de Cargas para Limpeza de Minas, em tradução livre. 

O MICLIC consiste em uma linha de cargas, de aproximadamente 100 metros, 

propulsadas por um foguete disparado pelo ABV. Essa linha, após atingir o chão, é 

acionada por um pulso elétrico a partir do ABV, que aciona as cargas principais para a 

explosão, limpando um campo de minas em um corredor de 100 metros de 

comprimento por 8 metros de largura. Essa linha de explosivos possui 

aproximadamente 7 kg de C4 por metro linear. Em caso de falha na espoleta, o MICLIC 

pode ainda ser acionado manualmente pelo operador da viatura (MILITARY ANALYSIS 

NETWORK, 2020). 

  

  
Fig – Disparo e abertura de brecha por meio do MICLIC 

Fonte:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M1_Assault_Breacher_Vehicle.jpg 

 

O arado do ABV consegue realizar a limpeza de minas e IEDs enterrados, que 

são desenterrados e movidos para fora do veículo. Segundo o fabricante, o arado é 

resistente à eventuais explosões que possam ocorrer durante a limpeza. O mesmo 

implemento possui duas lâminas frontais, cada uma com 9 dentes, distribuídas de 

formas a proteger a esteira da viatura e uma lâmina central com cinco dentes em 

formato de “V” para melhor aproveitamento durante a limpeza de minas e IEDs 

(PERASON ENGINEERING, 2020). 

O Lane Marking System ou sistema de marcação de faixas, em tradução livre, 

é um implemento instalado nas laterais do ABV e possibilita a demarcação dos limites 

da área limpa de minas ou IEDs. Esse implemento eletropneumático dispara dardos no 

solo que balizarão a área segura para deslocamento de tropas após a limpeza de uma 

área ou corredor. Podem ser acionados automaticamente por intervalos de tempo 



 

 

controlados ou manualmente e consegue penetrar em uma variedade de superfícies 

como solos em geral, asfalto e concreto (PERASON ENGINEERING, 2020). 

  

Fig – Arado para limpeza de vias e sistema de marcação de faixas 

Fonte: https://www.army-technology.com/products/obstacle-marking-system/  

           https://www.pearson-eng.com/pearson-engineering-awarded-contract-to-

deliver-additional-m1-abrams-assault-breacher-vehicle-equipment-for-u-s-army/ 

 

Tal como ocorre com M1A1 Abrams, o ABV possui sistemas de proteção 

passivo, visto que como toda superação de obstáculo, fica vulnerável a ataques de 

forças inimigas. Esse sistema de proteção é dotado de uma blindagem reativa contra-

ataques anti-carro, principalmente as armas que utilizam a munição HEAT (High 

Explosive Anti-Tank, em tradução livre, Alto Explosivo Anti-Tanque) encontradas em 

armas como o RPG-7 (Rocket Propeled Grenade, em tradução livre, Granada 

Impulsionada por Foguete).  

Como dito anteriormente, não há um equivalente desta viatura blindada no 

Exército Brasileiro. Sua funcionalidade no apoio ao escalão brigada aliada à proteção 

blindada é importante pois a abertura de brechas em campos minados é um trabalho 

que expõe o engenheiro ao fogo inimigo. Dessa forma, o Exército Americano conseguiu 

aliar a proteção necessária ao engenheiro através do chassi do Abrams com diversos 

implementos necessários à abertura de brechas. Caso adquiridos, esses implementos 

poderiam ser equipados a cada uma das viaturas blindadas dos Pelotões de 

Engenharia de Combate Blindados, visto que são essas frações que irão promover a 

mobilidade de suas brigadas durante seus respectivos apoios. 

  

2.1.1.2 M9 ACE (Armored Combat Earthmover) 
O M9 ACE, sigla para Armored Combat Eathmover, em tradução livre, 

Escavador de Combate Blindado, é um meio utilizado pela engenharia americanas para 



 

 

a construção de espaldões para viaturas CC, peças de artilharia, fossos anti-carro, 

manutenção da rede de estradas para o combate, desobstrução de vias e barreiras, 

preparar rotas de acesso em obstáculos aquáticos, escavações em geral e abertura de 

brechas em campos minados. 

Com apenas 16 toneladas de peso, essa viatura blindada tem grande 

capacidade de mobilidade. Possui um compartimento vazio localizado à frente da 

viatura com cerca de 6,7 m3 para caso operador necessite de maior peso para trabalhos 

de engenharia. Nesse caso, a lâmina frontal é erguida e o operador direciona o blindado 

contra um pequeno monte de materiais, como se uma carregadeira fosse durante o 

carregamento (MILITARY TODAY, 2020).  

 
 

 

Fig – M 9ACE 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/M9_Armored_Combat_Earthmover 

 

O M9 ACE foi introduzido no exército americano em 1986. Apesar disso, 

permanece sendo utilizado até os dias atuais fruto do sucesso de seu emprego, 

conforme menciona o sítio eletrônico Tanks Encyclopedia, em operações realizadas na 

Guerra do Golfo (1990-1991) e na Guerra no Iraque (2003-2011). Em 2014 recebeu 

uma atualização que permitiu manter seu emprego até o presente momento.  

Esse veículo blindado pode ser operado para escavação ou nivelamento de 

terreno por meio do acionamento de atuadores de suspensão que mudam o centro de 

gravidade da viatura para a frente, a fim de facilitar trabalhos de engenharia. Para 

remoção de obstáculos, esses atuadores não são acionados, a fim de possibilitar que 

a viatura mantenha seu centro de gravidade normal e que consiga empurra-los.  

A fim de proporcionar mobilidade em campos minados, O M9 ACE pode ainda 

rebocar o M58 MICLIC cujo funcionamento é similar ao do ABV XM1150 como visto 

anteriormente. 



 

 

O M9 ACE no apoio de engenharia de brigada poderia ser mais um meio eficaz 

no apoio da engenharia de brigada por conta de sua capacidade de aliar a potência de 

um trator de esteiras à mobilidade e proteção das forças blindadas, podendo realizar 

trabalhos de mobilidade por meio da manutenção da rede mínima de estradas e 

abertura de brechas em campos minados e trabalhos de proteção por meio da 

construção de espaldões. 

Apesar das diversas funcionalidades, os M9 ACE não eram confiáveis, com 

diversos problemas hidráulicos e mecânicos, o que o levou a um programa de 

modernização em 2014 que possibilitam sua permanência em serviço (NASH,2018). 

Uma alternativa dos americanos por conta dos constantes problemas com o M9 ACE 

era o trator D7 Caterpillar, apesar de que possuía a deficiência da blindagem. 
 

2.1.2 As viaturas blindadas de combate de engenharia do Exército Alemão 

 

2.1.2.1 Keiller Mine Clearing vehicle 

 

O Veículo de limpeza de minas Keiler (alemão para a palavra “javali”) foi 

desenvolvido sobre o chassi do M48A72 Patton e assim como seu nome revela, sua 

finalidade principal é limpar faixas em campos minados, criando brechas nesses 

obstáculos (MILITARY TODAY, 2020). 

O Keiller remove minas através de um dispositivo giratório, localizado à frente do 

blindado, composto de 24 correntes. Segundo o Military Today, as minas podem ser 

explodidas, partidas ao meio ou enviadas para longe pelo contato com o dispositivo 

giratório. 



 

 

 
Fig – Keiller Mine Clearing vehicle 

Fonte: tank-masters.de/_content/_indexprints/MiRPz_Keiler 

 

No apoio ao escalão brigada, durante operações ofensivas, é de grande valor 

podendo limpar campos minados numa faixa de 120 metros em até 10 minutos com 

98% de aproveitamento e já demarcando a faixa através de um equipamento localizado 

à retaguarda do blindado. O Keiler pode ser operado de maneira a limpar uma faixa de 

maneira automática ou manual em situações de emergência. Pela sua funcionalidade, 

sua defesa baseia-se apenas em granadas de fumaça não sendo equipado com 

armamento algum (MILITARY TODAY, 2020).  

 

2.1.2.2 Skorpion mine launcher M548 

O lançador de minas Skorpion (alemão para a palavra “escorpião) é uma viatura 

blindada, baseada em um chassi modificado do americano M113, cuja finalidade é o 

lançamento de campos minados antitanques para proteção de uma tropa em posições 

defensivas utilizando-se a mina antitanque AT2 (Army Recognition, 2008). 

O Skorpion possui em sua parte traseira seis compartimentos com múltiplos 

lançadores de minas antitanque. Esses lançadores atuam de maneira independente 

durante a dispersão, mas que podem ser configurados pelo operador em sua cabine. 

Essa configuração inclui, principalmente, a densidade que se deseja obter no campo 



 

 

minado e sistemas de teste para verificação de diagnósticos em problemas que possam 

vir a ocorrer com os lançadores.  

 
Fig - Skorpion mine launcher M548 

Fonte: 

https://www.armyrecognition.com/germany_light_armoured_vehicle_blinde_leger/sk

orpion_miws_m548_armoured_armored_vehicle_mine_laying_german_army_germ

any_pictures_description_ide.html 

 

Segundo Army Recognition, o Skorpion é capaz de lançar um campo minado 

por dispersão de minas em cerca de 5 minutos a uma velocidade de aproximadamente 

20 km/h. Essas minas podem ser tanto reais como modelos para exercícios no terreno. 

Essa dispersão ocorre de maneira oblíqua e direcionado para trás a fim de impedir que 

o blindado venha a possivelmente cair em seu próprio campo minado. 

A mina antitanque AT2 é equipada com sistema de autodestruição, que 

impede que a tropa que lance o campo minado venha a cair sobre o mesmo numa 

eventual necessidade de retrair após uma operação ofensiva sem sucesso. Entretanto, 

um relatório da Campanha Internacional para banimento de Minas Terrestres (tradução 

livre de International Campaign to Ban Landmines – ICBL) mostram que esse 

mecanismo não vem funcionando plenamente nessa mina AC. Isso, aliado ao fato de 



 

 

que a Mina AT2 possui sistemas anti-manuseamento que podem provocar seu 

acionamento, acaba gerando problemas para os habitantes locais, após o conflito, que 

travam contato com esse tipo de mina (Küchenmeister,2001), que passa a ser uma um 

explosivo remanescente de guerra (tradução livre para explosive remnant of war – 

ERW).     

 

2.1.1.1 Pionierpanzer Dachs 

 

A Viatura Blindada de Engenharia Texugo (tradução livre para Pionierpanzer 

Dachs) é o atual blindado para execução de trabalhos de Organização do Terreno e 

empregos diversos utilizado pelo Exército Alemão. Essa viatura é a mesma utilizada 

pelo EB, sem diferença alguma quanto ao chassi e seus implementos. Apesar de sua 

fabricação remontar a década de 70, não há atualmente, no Exército Alemão, viatura 

blindada mais moderna em substituição ao Dachs tal como o ocorre com o Lança 

Pontes Alemão.  

  
Fig - Pionierpanzer Dachs 

Fonte: https://www.d13pfad.de/panzermodelle-mit-tiernamen/ 

           https://www.flickr.com/photos/131561895@N06/32032310896 

 

 

2.1.1.1 Brückenlegepanzer Biber 

A Viatura Blindada Lançadora de Ponte Castor (tradução livre para 

Brückenlegepanzer Biber) é o atual lançador de ponte utilizado pelo Exército 

Alemão. Da mesma forma que o Pionierpanzer Dachs, essa é a mesma viatura 

blindada e ponte utilizada pelo EB. Um processo de modernização dessa 

viatura encontra-se em curso visando substitui-la pelo Leguan, lançador de 



 

 

ponte baseado no chassi do Leopard 2, com pontes de tamanhos e 

capacidades diversas o qual será tratado logo a seguir neste trabalho.  

 

 
 

 
 

Fig – Brückenlegepanzer Biber 

Fonte: https://www.panzer-modell.de/referenz/in_detail/biber/biber.htm 

 

2.1.1.1 Brückenlegepanzer Leguan 

O Blindado Lançador de Ponte Leguan (alemão para iguana) é o provável 

substituto do Blindado Lançador de Ponte Biber. Isso acontece por conta dos anos de 

modernização da frota de viaturas blindadas do Exército Alemão e o consequente 

aumento do peso delas. Além disso, o ambiente operacional (Exército Alemão) que 

demanda esse tipo de viatura está localizado em locais com pequenos cursos d’água 

ou vãos. O resultado foi uma viatura blindada capaz de carregar duas pontes de 14 

metros ou uma de 26 metros. 

 



 

 

Fig – Brückenlegepanzer Leguan 

Fonte: 

https://www.armyrecognition.com/december_2019_global_defense_security

_army_news_industry/kmw_delivered_first_two_leguan_bridge_laying_syst

em_to_netherlands.html 

 

O Leguan foi construído originalmente sobre o chassi do Leopard 2, entretanto 

também foram produzidas unidades baseadas em outros modelos, tais como o T-91 

(forças armadas polonesas), M104 Wolverine Heavy Assault Bridge (forças armadas 

americanas), M47 e M60 (forças armadas espanholas) e PT 91/ T72 (forças armadas 

da Malásia). O Leguan pode ainda ser instalado sobre viaturas sobre rodas, fato esse 

que ocorreu com a viatura 8x8 da MAN e o 10x10 da SISU (KMW,2020). 

A evolução do Leguan sobre o Biber reside na maior capacidade de carga das 

pontes (MLC 80) e na possibilidade de se transportar duas pontes de 14m. Outro fato 

importante é a capacidade de se utilizar a ponte para montagem de portadas sobre 

pontões. 

 
2.2 COLETA DE DADOS 

 
A fim de verificar se há um entendimento por outros militares do problema 

proposto neste trabalho, elaborou-se um questionário acerca da situação que se 

encontra as viaturas blindadas de engenharia e foram realizadas duas entrevistas com 

militares que tiveram longo tempo de contato com as viaturas blindadas especiais e 

que tiveram oportunidade de fazer curso no exterior na Escola de Engenharia na 

Alemanha, um dos países objeto de comparação neste trabalho. Dessa forma, este 

trabalho utilizou dois instrumentos de coleta de dados. 

 

2.2.1 QUESTIONÁRIO 
 

A população a ser estudada no questionário foi composta por filtros a fim de 

tentar representar o máximo de precisão nas respostas: 

1. Militares Servindo em OM Blindada, devido à rotina de emprego do material e apoio 

de brigada. 



 

 

2. Militares instrutores e ex-instrutores do Centro de Instrução de Blindados, devido 

ao conhecimento sobre Vtr Bld. 

3. Instruendos do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais de Engenharia da EsAO, 

devido ao frequente contato com o problema deste trabalho durante a resolução de 

temas relativos à Operações Defensivas e Ofensivas. 

As situações questionadas nesse formulário encontram-se no Apêndice “A” deste 

trabalho. 

A fim de estimar o tamanho da amostra populacional para uma estimativa confiável, 

sabendo-se da dificuldade de encontrar todos ex-instrutores do CI Bld e os militares 

do 5 de OM Bld capazes de responder ao questionário, optou-se pela seguinte 

fórmula: 

 
Fonte: http://www.cienciasecognicao.org e Levine (2010) 

 

Onde: 

N= número de indivíduos da amostra; 

Za/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado; para um grau de 

confiança de 90%, no caso desta pesquisa, utilizou-se como valor crítico Za/2 =1,645. 

 

p= proporção populacional de indivíduos que pertence a categoria que estamos 

interessados em estudar. Como é desconhecido, foi substituído por 0,5 (Levine,2000); 

q= proporção de indivíduos que não pertence à categoria que estamos interessados 

em estudar (q= 1-p). Como é desconhecido, foi substituído por 0,5 (Levine,2000); 

E= Margem de erro ou erro máximo de estimativa. Identifica a diferença máxima entre 

a proporção amostral e a verdadeira proporção populacional (p). No caso desta 

pesquisa, para margem de erro de até 10%, utilizou-se E=0,1. 

 

Assim temos a seguinte equação: 

N= 1,6452. (0,5)(0,5)/(0,1)2 

N= 67,65 



 

 

N≅ 68 militares 

Dessa forma, esse questionário tem como população amostral 68 militares. 

 

2.2.2 ENTREVISTA 
Esse instrumento visou conflitar o entendimento da população questionada no 

item anterior com o conhecimento de especialistas na área de Engenharia Blindada. 

Ao mesmo tempo, procurou-se solucionar questões que auxiliam na solução do 

problema desta pesquisa. 

A entrevista foi realizada com dois militares de ampla experiência na área de 

viaturas blindadas de engenharia sendo eles: 

1. Cap Eng Pedro Moreira de Lima Filho, o curso das VBE no Brasil e na Escola 

de Engenharia na Alemanha. Serviu de 2008 a 2009 no 5º BE Cmb Bld e de 2010-

2016 no Centro de Instrução de Blindados, sendo instrutor do curso da VBE L Pnt e 

VBE Eng em todos os anos. Foi também instrutor do Estágio Tático de Blindados na 

mesma OM. 

2. Cap Eng Bruno Levatti, realizou o curso das VBE no Brasil e na Escola de 

Engenharia na Alemanha. Realizou o Estágio tático de blindados no Centro de 

Instrução de Blindados. Serviu de 2012 a 2017 e de 2019 até atualmente no 5º BE 

Cmb Bld. 

As questões tratadas nessas entrevistas se encontram no Apêndice “B” e “C” 

deste trabalho. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O presente tópico visa divulgar os resultados obtidos com o questionário 

elaborado e as entrevistas realizadas, de forma a relaciona-los com as informações 

presentes na revisão da literatura dessa pesquisa. 

 

3.1 QUESTIONÁRIO 
O questionário inicialmente verifica a amostragem envolvida no questionário: 



 

 

 
 

 Posteriormente foi perguntado se a quantidade atual de viaturas blindadas de 

combate de engenharia é suficiente para as demandas de apoio, obtendo as 

seguintes respostas: 

 
 Em uma terceira questão, foi perguntado se os dois tipos de viaturas especiais 

são suficientes para o apoio de engenharia escalão brigada, obtendo-se as seguintes 

repostas: 

 
 

 No caso de militares responderem não ao item anterior, procurou-se verificar 

que implementos podiam ser adicionados às viaturas blindadas no apoio de 

engenharia de brigada, obtendo-se as seguintes repostas: 



 

 

 
Fonte: o autor 

 

Os números da tabela correspondem aos seguintes implementos: 

Nr Implementos/ funcionalidade 
1 Arado para minas 

2 MICLIC 

3 Plataforma de desmingaem 

4 Sistema de dispersão de minas 

5 PLVB com duplo carregamento de ponte 

6 Carregadeira e lâminas frontal para trabalhos pesados 

 

Além disso foram sugeridos outros implementos tais como: 

1. Feixe de tubos para superação de obstáculos como fosso anti-carro. 

2. Rolo de combate para auto-proteção após a limpeza de via com MICLIC 

Foi ainda dado espaço para críticas obtendo-se as seguintes respostas: 

 

“Existem diversos Eqp Eng que nossa tropa tem que adquirir. Todavia, não é 

possível dizer qual tem maior necessidade. Creio que nossa maior demanda é por 

cargas explosivas lineares, a serem colocados como reboques nas VBTP dos GE” 

 

“O material de engenharia é considerado caro para todos os exércitos do 

mundo, principalmente quando se trata de sua Mnt. Para o Brasil, país que se 



 

 

consolida como liderança regional e futuramente mundial, a dotação de forças 

blindadas com agregada capacidade é uma necessidade. Para atingir uma 

capacidade de Eng compatível, reduzindo custos futuros, pesquisa na área deve 

ser realizada, a fim de desenvolver implementos nacionais nesse sentido. Todavia, 

soluções mais práticas, como a que ocorre atualmente no PEEx Guarani, com a 

aquisição de implementos de Eng junto à empresa britânica Pearson Engineering, 

pode mostrar uma solução mais adequada para o atual momento” 

 

3.2 ENTREVISTAS 
3.2.1 Entrevista com O Cap Eng Moreira 

O Cap Eng Moreira foi entrevistado nessa pesquisa devido à sua experiência 

com as VBE da Arma de Engenharia sendo possuidor do Curso da VBEL Pnt e do 

Estágio Tático de Blindados no CIBld bem como do Curso de Operação da VBC Eng 

realizado na Alemanha. 

 A respeito da atual situação dos blindados de Engenharia do EB, o Cap Moreira 

informou as seguintes deficiências em relação ao apoio da engenharia de brigada: 

1) VBE Eng para trabalhos de desminagem (arado ou corrente); 

2) VBE Eng com implemento de rolo; 

3) VBE Eng com carga linear explosiva (semelhante ao MICLIC); 

4) VBE Eng com sistema de balizamento; 

5) VBE Eng com sistema fumígeno; 

6) VBE Eng com sistema de radiação penetrante para detecção de explosivos; 

Com relação à existência de uma possível desproporcionalidade entre as VBC 

apoiadas e as VBE da Arma de Engenharia, o mesmo sugeriu a seguinte dosagem: 

 

“O ideal seriam duas viaturas de cada natureza para cada FT nível SU e 4 de 

cada para cada FT nível U. Como cada Bda Bld poderia se organizar no máximo 

em 4 FT U, de acordo com sua capacidade limite de C², o total de  cada Vtr por 

tipo, deveria ser 16. O Nr é alto, mas, se raciocinarmos com a necessidade de 

ação de choque e perdas materiais, pela natureza da missão, seria adequado.” 

 

Outro aspecto relevante da entrevista foi o fato de ter mencionado que o 

sistema de Mnt das VBE do projeto leopard ser bom pela sua funcionalidade, 

entretanto peca pela logística de suprimento das peças, que não são nacionais. Isso 



 

 

corroborou para sua conclusão que em uma eventual necessidade de  modernização 

das VBE, sua fabricação deveria ser em um modelo nacional a fim de evitar a 

dependência de forncecedores do exterior que possam prejudicar o suprimento das 

peças por ocasião de sua manutenção. Além disso, ,segundo o Cap Moreira, a 

fabricação nacional provocaria um barateamento dos recursos de defesa, necessário 

às VBE no médio e longo prazo. 

 

3.2.1 Entrevista com O Cap Eng Levatti 
O Cap Eng Levatti foi entrevistado nessa pesquisa devido à sua experiência 

com as VBE da Arma de Engenharia sendo possuidor do Curso da VBEL Pnt e do 

Estágio Tático de Blindados no CIBld bem como do Curso de Operação da VBC Eng 

realizado na Alemanha. 

A respeito da atual situação dos blindados de Engenharia do EB, o Cap Moreira 

informou as seguintes deficiências em relação ao apoio da engenharia de brigada: 

1) Implemento de rolo 

2) Arado 

Com relação à existência de uma possível desproporcionalidade entre as VBC 

apoiadas e as VBE da Arma de Engenharia, o mesmo informa o seguinte: 

“Acredito que sim (haver desproporcionalidade), inclusive pela previsão de 

DAMEPLAN e QDM da quantidade de VBE. Para um melhor apoio às Brigadas 

Blindadas deveria haver um aumento de VBE que potencializasse o poder de combate 

da Brigada. Não existe uma fórmula para a dosagem para o Ap Direto a uma Bda Bld, 

tudo irá depender da missão e dos meios necessários para o cumprimento dela’’ 

A respeito do sistema de manutenção das VBE o Cap Levatti menciona 

dificuldades logísticas por conta da obrigatoriedade de uma empresa estrangeira 

realiza-la o que gera janelas de indisponibilidade que podem concorrer com sua 

necessidade em operação real. 

Sobre a necessidade da Arma de Engenharia acompanhar o estado da arte das 

VBE, tal como ocorre em outros países pesquisados nesse artigo, o Cap Levatti 

menciona o seguinte: 

“A evolução das VBE no Brasil deve acompanhar o MBT (Main Battle Tank) 

utilizado. Creio que se estamos com os Leopard devemos ter blindados especiais que 

atenda essa família (por questões logísticas e operacionais). Um projeto nacional seria 

plausível se adotássemos esse tipo de MBT.” 



 

 

 
3.3 DISCUSSÃO 
 
 Através da revisão da literatura, das entrevistas e dos questionários, foi 

possível observar algumas deficiências no apoio da engenharia de brigada: 

1) Existe uma percepção entre a maioria dos militares da Arma de Engenharia 

de que o apoio de engenharia de brigada é deficiente em número de viaturas 

blindadas especiais de engenharia. Precisamente, 92,7 % dos militares que 

realizaram o questionário acreditaram existir essa deficiência. A fim de 

identificar uma quantidade mínima de viaturas blindadas de engenharia para 

o apoio de brigada, foi elaborada uma sugestão conforme tópico de 

discussão a respeito da dosagem mínima de viaturas blindadas de 

engenharia. 

2) foi observado tanto no questionário quanto na entrevista a necessidade de 

implementos adicionais para o apoio da engenharia de brigada, sendo que 

90,2% dos militares acreditam que apenas a VBEL Pnt e a VBE Eng não 

são suficientes para o apoio de engenharia de brigada. Os implementos 

sugeridos nas entrevistas e no questionário foram estudados conforme os 

tópicos de discussão desses equipamentos especias. 

 

 
3.3.1 Meios blindados de combate de engenharia para abertura de brechas em 
Campos Minados: rolo, arado, MICLIC e plataforma para desminagem 
 
 Atualmente o EB não possui equipamentos para abertura de largas brechas em 

campos minados durante o apoio de engenharia no escalão brigada, em uma 

operação ofensiva constituindo uma deficiência no apoio de brigada. Buscou-se saber 

na população amostral quais equipamentos são importantes para solucionar essa 

lacuna nesse apoio prestado. Os equipamentos a seguir são utilizados durante a fase 

de redução de um obstáculo em uma operação de abertura de brechas em campos 

minados. 

 

 
 



 

 

3.3.1.1 MICLIC 
 O questionário revelou  a preocupação dos militares com os implementos para 

viaturas blindadas de combate de engenharia, principalmente o MICLIC, meio utilizado 

para transposição de campos minados após a detecção do rolo para limpeza de vias 

com artefatos explosivos improvisados (AEI). 

 O MICLIC é um meio utilizado tanto pela Vtr Bld americana ABV quanto pelo 

M9 ACE. No caso do ABV, ele é adaptado como implemento e no caso do M9 ACE, é 

utilizado como reboque. Por um lado, um possível reboque engatado ao M113 dos Pel 

E Cmb Bld tem a facilidade de apenas se acoplar e disparar o foguete, porém sua 

proteção blindada é menor quando comparada ao VBE Eng. Pelo fato de um obstáculo 

ser normalmente batido por fogos, é provável que o M113 possa vir a se tornar  um 

alvo mais vulnerável que uma VBE. 

 

Fig – Exemplo de MICLIC rebocável sobre lagartas 

Fonte: https://matome.naver.jp/ 

 



 

 

 
Fig – Exemplo de MICLIC rebocável sobre lagartas 

Fonte:https://carscoms.com/other/us-military-112105.html 

 

A respeito de sua aquisição, uma forma viável seria através do 

desenvolvimento de um projeto nacional visto que a IMBEL já produz explosivos de 

emprego militar com efeito relativo maior que a carga principal utilizada no MICLIC 

americano (C4) e produz também propelentes necessários ao disparo do foguete. 

  

3.3.1.2 Rolo para limpeza de vias e arado para limpeza de minas 

 O arado para minas e o rolo são meios utilizados durante a comprovação da 

redução de um obstáculo em uma operação de abertura de brechas em camops 

minados. Em última ocasião devem ser utilizados como meios de redução visto que o 

constante encontro com minas AC provocaria a destruição do implemento. 

 O rolo pode ser empregado principalmente por VBC CC que seguem à frente 

em um deslocamento ou  que realizam um assalto durante a operação de abertura de 

brechas. O rolo instalado nessas VBC CC evita a exposição das viaturas blindadas de 

combate de engenharia que irão fazer a redução do obstáculo, pois são alvos 

compensadores, e possibilita ao motorista da VBC CC encontrar campos minados 

sem danificar a viatura.  



 

 

 
Figura – rolo para limpeza de vias com AEI 

Fonte: https://www.pearson-eng.com 

 

Modelos de rolo para limpeza de vias, que sejam adaptáveis para viaturas 

blindadas, foram encontrados no sítio do fabricante Pearson Engineering em 3 

modelos em função da possibilidade ou probabilidade de se encontrar artefatos 

exlposivos improvisados ou de acordo com o pavimento no qual se desloca: 

1. Modelo para limpeza de vias com AEI sobre concreto, asfalto e terrenos 

sujos diversos (Self Protection Combat Roller – Rolo de Combate de 

Auto Proteção, em tradução livre). 

 
Figura – Rolo para limpeza de vias em concreto, asfalto 

Fonte: https://www.pearson-eng.com 

 

2. Modelo para possível encontro com minas e AEI com pressão aplicada 

por sistemas hidráulicos e sem necessidade de utilização de peso 

adicional (Light Weight Proofing Roller – Rolo de Prova Leve, em 

tradução livre). 

 



 

 

 
Figura – Rolo de Prova Leve 

Fonte: https://www.pearson-eng.com 

 

3.  Modelo para possível encontro com minas com rolo apenas na largura 

da esteira da viatura blindada com pressão aplicada por sistemas 

hidráulicos e sem necessidade de utilização de peso adicional (Light 

Weight Mine Roller, Rolo de Minas Leve, em tradução livre). 

 
Figura – Rolo para limpeza de vias em concreto, asfalto 

Fonte: https://www.pearson-eng.com 

 

 O arado para minas, tal como o rolo, constitui um meio para comprovação da 

redução de um obstáculo. Isso se deve ao fato de que normalmente não possui 

resistência suficiente para atravessar um campo de minas podendo ser avariado antes 

de chegar ao final. 

 O arado, tal como o rolo para limpeza de vias, foi encontrado no site do 

fabricante Pearson Engineering. Conforme foi dito na revisão da literatura (ver tópico 

sobre o Assault Breach Vehicle – ABV), este equipamento limpa minas 

remanescentes após a utilização de um meio principal para redução de obstáculos 

AC. Segundo o website do fabricante, o arado é resistente a explosões e pode 

permanecer operacional após a detonação de uma mina AC e seu controle é feito por 



 

 

sistemas hidráulicos alimentados por sistemas eletro-hidráulicos. Na inexistência 

desse sistema, o fabricante afirma que fornece um sistema hidráulico de bordo 

(Pearson Engineering, 2020). 

 Uma possibilidade interessante do arado e do rolo é a capacidade de 

modularização com um Duplicador de Sistema Magnético (tradução livre de Magnetic 

System Duplicator – MSD) que permite a proteção desses meios de comprovação 

contra ações de minas fundidas magneticamente. Esse duplicador consegue acionar 

minas, à frente desse equipamento, causando a detonação isolada por influência 

magnética (Pearson Engineering, 2020). 

 
Figura – Duplicador de Sistema Magnético 

Fonte: https://www.pearson-eng.com 

 

 A fim de verificar a possibilidade de emprego desse sistema, seguem alguns 

exemplos de minas com sensores ou estopins magnéticos: 

Nome original da mina País de origem 
ATM 2000E Anti-tank mine Áustria 

FFV 028 Anti-tank Mine Canadá 

KP 87 Anti-tank Mine Finlândia 

MSM MK2 Anti-tank Mine Finlândia 

HPD F2 Anti-tank Mine França 

MI AC DISP F1 Anti-tank Mine França 

AT II Anti-tank Mine Alemanha 

MIFF Anti-tank Mine Alemanha 

Pyrkal Anti-tank mine Grécia 

HAK-1 Anti-tank mine Hungria 

SB MV / 1 Anti-tank Mine Itália 



 

 

Nome original da mina País de origem 
MIFF Anti-tank Mine Itália 

Type 99 Japão 

FFV 028 Anti-tank Mine Países Baixos 

HPD F2 Anti-tank Mine Noruega 

MN-111 & 121 Anti-tank Mine Polônia 

TM-62D Anti-tank Mine Polônia 

PTM-3 Anti-tank Mine Rússia 

TM-62M Anti-tank Mine Rússia 

TM-72 Rússia 

FFV 028 Anti-tank Mine Suécia 

Barmine Anti-tank Mine FWAM Reino Unido 

Shielder L35A1 Anti-tank Mine Reino Unido 

BLU-101 EUA 

MOPMS XM-78 EUA 

Remote Anti-armour Mine (RAAM) EUA 

Fonte: Küchemeister (2001), Alternative anti-personel mines – The Next Generation – 

Landmine Action 

 

3.3.1.3 Plataforma de desminagem 
 Esta pesquisa utilizou o nome Plataforma de Desminagem para o implemento 

de engenharia com funcionalidade encontrada na viatura blindada alemã Keiller Mine 

Clearing Vehicle. 

 A plataforma de desminagem é um equipamento utilizado na fase de redução 

de um campo minado. Um dispositivo giratório composto por várias correntes 

consegue limpar campos minados através da destruição pelo contato, ou quando as 

minas são partidas em pedaços ou ainda quando o choque com as correntes as envia 

para longe da brecha a ser reduzida. Por esse última possibilidade, faz-se necessário 

a comprovação da redução da brecha através de um rolo ou arado para limpeza de 

vias. 



 

 

 
Fig – Plataforma de desminagem para abertura de brechas em campos minados 

Fonte: tanks-encyclopedia.com 

 

Durante essa pesquisa não foi encontrado implementos que pudessem ser 

acoplados para esse fim. A VBE mais popular que possui tal funcionalidade é o Keiller 

Mine Clearing vehicle, já citado na revisão da literatura. Além dessa VBE, foram 

encontradas versões mais compactas e menos protegidas no sítio eletrônico da 

Pearson Engineering, com provável finalidade de limpeza de vias em situação fora de 

combate. Apesar disso, o fabricante afirma que seu equipamento de limpeza de vias 

Minewolf 370 foi usado para esse fim no Sudão do Sul para criar rotas seguras, para 

suprimentos humanitários, em áreas contaminadas com minas. 

  

 
Fig – Minwwolf 370 

Fonte: https://www.pearson-eng.com/products/mw370/ 

  



 

 

 Esse equipamento de abertura de brechas, juntamente com o MICLIC, arado e 

rolo de limpeza de vias, são de grande necessidade para modernização da Arma de 

Engenharia. Entretanto, de todos esses equipamentos citados, a plataforma de 

desminagem tem grande chance de possuir o maior custo de aquisição visto que 

precissa de um chassi de blindado e um sistema hidráulico dedicado para sua 

operação tal como ocorre com o Keiller Mine Clearing vehicle. 

 Apesar disso, a plataforma de desminagem é de grande utilidade pelo fato de 

ser um meio de abertura de brechas principal com possibilidade de uso contínuo em 

uma operação. Deve-se lembrar, porém que seu uso não tornará a brecha totalmente 

limpa de minas, necessitando-se uma comprovação da limpeza com outros 

dispositivos tal como arado ou rolo.  

  

3.3.2 Sistemas de dispersão de minas anti-carro (AC) 
 Apesar de previsto em DAMEPLAN, a Arma de Engenharia não possui 

atualmente equipamento que promova a dispersão de minas AC em determinada 

área.  

Esse equipamento é de grande utilidade para proteção em operações 

defensivas visto que consegue lançar campos minados anti-carros com velocidade 

maior que um lançamento manual. Entretanto essa última forma de lançamento 

possibilita descobrir com exatidão o local exato das minas uma vez que obedece um 

rigoroso plano de lançamento. 

A solução observada para essa imprecisão durante o lançamento é a utilização 

de minas com capacidade de desativação automática após determinada 

programação. Entretanto, foram observados alguns modelos de minas que ainda 

assim permenecem ativados, que se tornam um potencial causador de acidentes em 

regiões habitadas, podendo ser classificadas comop um ERW – Explosive Remnants 

of War (explosivos remanescentes de guerra, em tradução livre). Isso ocorre porque 

algumas minas AC possuem sistemas de acionamento com sensibilidade similar à de 

uma mina anti-pessoal, o que pode provocar diversos acidentes e possivelmente até 

fratricídios (Küchemeister, 2001). 

As minas, portanto, devem ser cuidadosamente projetadas sendo tão 

importantes quanto o sistema de dispersão. Uma vez que o Brasil é signatário do 

Tratado de Otawwa, é de suma importância que qualquer mina AC não possua 



 

 

potencial efeito sobre civis durante e após o combate em determinada área de 

operações. 

A respeito do sistema de dispersão, esta pesquisa não encontrou viatura 

blindada americana com tal utilidade, sendo encontrado o Skorpion mine launcher 

M548 no Exército Alemão e em outros países em que foi comercializado. Tal como 

ocorre com o Keiller Mine Clearing vehicle, um sistema de dispersão sobre viatura 

blindada exigirá um chassi dedicado e exclusivo para uso. Apesar disso, é provável 

que não precise de proteção blindada tão grande quanto um Keiller utiliza, uma vez 

que trabalharia a maior parte do tempo em posições defensivas, distante dos fogos 

diretos do inimigo, portanto. 

 

3.3.3  Ponte Lançada por Viatura Blindada (PLVB) com duplo carregamento 
 

A PLVB já existe atualmente no EB por meio da VBE L Pnt, porém sem duplo 

carregamento. Tal como foi visto na revisão da literatura, é utilizada pelo Exército 

Alemão (Brückenlegepanzer Leguan) sendo a viatura substituta, no longo prazo, do 

Brückenlegepanzer Biber (modelo similar à VBE L Pnt do EB). 

Essa ponte possui as seguintes vantagens sobre a da VBE L Pnt do 

EB: 

 
Lançadores de Ponte 

Brückenlegepanzer Leguan VBE L Pnt 

Comprimento de 

Pnt 
1x26 metros ou 2x14metros 1x22 metros 

Vão superado Até 24 metros ou 12 metros Até 20 metros 

Capacidade da Pnt 
Suporta viaturas de até 

classe 80 

Suporta viaturas de até 

classe 60 

Chassi de blindado 

que transporta 
Leopard 2 Leopard 1 

Fonte: o autor 

A capacidade de levar duas pontes ao mesmo tempo não é um desejo recente 

das tropas blindadas. Um projeto alemão-holandês chamado Panzerschnellbrücke 2 

visou substituir o Biber por uma viatura blindada com capacidade de carregamento de 



 

 

até três pontes simultaneamente, mas acabou por ser descontinuado após diversos 

testes.  

Para o EB, deve-se avaliar a real necessidade do carregamento de mais de 

uma ponte em uma viatura blindada. Isso ocorre, pois, esses comprimentos de pontes 

são menores e podem estar mais associados aos ambientes operacionais mais 

prováveis do Exército Alemão.  

Até o presente momento, não se verificou, por exemplo, a utilização do 

carregamento duplo pelo Exército Americano por meio do JAB (Joint Assault Bridge). 

Em vez disso, esse Exército preferiu utilizar uma ponte com maior comprimento e 

capacidade de carga em relação Wolverine, provavelmente porque seu provável 

cenário de emprego irá exigir a ultrapassagem de vãos maiores e por viaturas mais 

pesadas. 

Caso seja necessária a modernização da VBE L Pnt, é importante que o EB 

verifique a tendência de quais viaturas blindadas irão utilizar esse meio, a fim de 

verificar a necessidade de capacidade carga (classe) e qual seu provável cenário de 

emprego a fim de estimar comprimento necessário.  

 

3.3.4 Implemento de carregadeira e lâminas frontal para trabalhos pesado 
A possibilidade de carregamento de materiais através de um implemento frontal 

para viaturas blindadas ainda inexiste no EB. A VBE que mais se aproxima desse tipo 

é a VBE Eng, que por meio de uma escavadeira consegue carregar determinado tipo 

de material escavado ou não esacavado. 

Apesar disso essa escavadeira da VBE Eng possui limitações quanto à sua 

articulação do braço escavador quando comparada a um equipamento de engenharia 

com escavadeira. 

Um implemento de carregadeira é de grande utilidade para as tropas blindadas 

no apoio de engenharia de brigada. Pela possibilidade de rápida escavação e 

carregamento, os trabalhos de engenharia em uma defensiva se desenvolveriam com 

maior rapidez, desafogando a VBE Eng de diversos trabalhos de OT.  



 

 

 

Fig – M9 ACE preparando posições defensivas 

Fonte: http://www.military-today.com/engineering/m9_ace_images.htm 

 

Além disso, uma viatura blindada com implemento de carregadeira auxiliaria 

tropas blindadas em combates em localidades pela possibilidade de carregamento e 

manuseamento imediato de materiais que possam estar obstruindo uma via ou que 

demandam uma limpeza. A VBE Eng poderia fazer o mesmo trabalho porém com 

maiores limitações de velocidade, podendo se tornar um alvo fácil para tropas 

inimigas. 

 

  
Fig – M9 ACE realizando trabalhos de desobstrução de vias 

Fonte: http://www.military-today.com/engineering/m9_ace_images.htm 

 

Dos países pesquisados neste artigo, não foram encontrados implementos que 

pudessem ser instalados na parte frontal da viatura. Entretanto, outros países já 



 

 

apresentam essa possibilidade como no caso da Exército Britânico com o Terrier 

Armoured Digger. 

  

 

Fig - Terrier Armoured Digger operando durante demonstração. 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/jukkaokauppinen2/30554864863/ 

 

Conforme se observa na figura anterior, o Terrier Armoured Digger possui 

vantagens em relação aos implementos da VBC Eng: possui uma escavadeira com 

braço articulado que aprimora trabalhos de OT, possui implemento para acoplar feixe 

de tubos e ainda possui uma carregadeira em sua parte frontal. O Terrier Armoured 

Digger já existe também em versão operada remotamente, a fim de evitar a exposição 

do engenheiro de combate ao perigo das armas anti-tanque e IED. 

 



 

 

 

Fig – Militar operando o Terrier Armoured Digger remotamente. 

Fonte: Andrew Linnett, https://www.gov.uk/government/news/army-receives-new-

terrier-vehicle 

 

Como a VBC Eng já possui um sistema hidráulico dedicado à operação de sua 

escavadeira e lâmina frontal, é provável que exista a possibilidade de acoplar um 

implemento de carregadeira, no lugar da lâmina frontal, quando necessário, que 

aproveite o sistema hidráulico existente. Dessa forma, não haveria necessidade de 

um blindado dedicado apenas ao implemento de carregadeira tal como ocorre com o 

M9 ACE do Exército Americano. 

 

3.3.5 Feixe de tubos 
   

 O Feixe de tubos consiste em uma junção de diversos tubos que podem ser 

lançados, por uma viatura blindada de combate de engenharia, sobre obstáculos 

como o fosso anti-carro. 

 



 

 

  
Figura: feixe de tubos acoplado à Vtr Bld (esquerda) e implemento para instalação 

(direita). 

Fonte: Perason Engineering. Acesso em 16 de junho 2020. 

 

A redução desse obstáculo, com esse feixe, ocorre de maneira mais rápida do 

que seria com trabalhos com a lâmina do VBE Eng ou lançamento de pontes de 

pequenas brechas pela VBEL Pnt.  

O Lançamento desse feixe consiste em  desenvolver uma alta velocidade com 

a viatura blindada e frear bruscamente antes do vão o qual se deseja superar. Durante 

a frenagem, parafusos explosivos, que seguram os tubos à viatura blindada, são 

acionados, liberando o lançamento do feixe à frente através da inércia. Essa técnica 

de lançamento foi desenvolvida pelo Exército Britânico, o qual conseguiu realizar 

lançamentos de até três feixes consecutivos sobre um mesmo vão. 

 



 

 

Figura: lançamento triplo de feixes de tubos 

Fonte: Think Defense. Acesso em 23 de junho de 2020. 

 

Apesar dessa possibildiade, o lançamento sucessivo de mais de um feixe não 

é recomendavel devido à periculosidade a qual se submete o motorista da viatura 

blindada durante o lançamento do segundo ou terceiro feixe. Isso ocorre pois o 

primeiro feixe pode se encontrar ainda instável para aguentar o peso da viatura 

blindada durante lançamento subsequentes (THINK DEFENSE, 2011 e WIKIPEDIA, 

2020). 

Segundo o website do fabricante Pearson Engineering, o qual possui o feixe de 

tubos e implementos para aquisição, pode-se lançar sobre vãos secos ou sobre 

pequenos cursos de água. Dessa forma, substitui-se o emprego de um meio mais 

nobre como uma ponte de pequenas brechas que pode ser utilizada em situações 

mais decisivas ao longo do apoio no escalão de brigada. 

  

3.3.2 Dosagem de viaturas blindadas de combate de engenharia em uma brigada 
blindada 
  
 A presente dosagem foi baseada nos meios estudados nessa pesquisa. A fim 

de dimensionar a quantidade mínima de viaturas blindadas de combate de engenharia 

em uma brigada blindada, faz-se necessário relembrar algumas peculiaridades da 

abertura de brechas em obstáculos artificiais ou naturais: 

1. 01 (uma) brecha simples por subunidade (SU) empregada em 1º escalão e 

(uma) brecha dupla por brigada em transposição realizada por elementos 

embarcados (BRASIL,2020) 

2. Uma brigada blindada possui 02 Regimentos de Carros de Combate (RCC), 

portanto, 08 esquadrões.  

3. Uma brigada blindada possui 02 Batalhões de Infantaria Blindado (BIB), 

portato, 08 companhias 

 

Assim sendo, uma brigada blindada possuirá no máximo um total de 16 

subunidades como peças de manobra levando-se em consideração apenas 

elementos orgânicos e sem reforços de outras unidades. Apesar dessa quantidade, 

deve-se prever que a brigada deixará normalmente elementos em reserva em todos 



 

 

os níveis, sejam eles pelotão, subunidade e unidade. Assim, devemos subtrair os 

elementos em reserva, que não estão em primeiro escalão.  

Supondo-se o máximo desdoramento possível com 02 BIB e 01 RCC em 

primeiro escalão e 01 RCC em reserva, tem-se a seguinte situação: 

 

1. 02 BIB com 03 SU em primeiro escalão e 01 SU em reserva em cada 

unidade. 

2. 01 RCC com 03 SU em primeiro escalão e 01 SU em reserva. 

 

Nessas condições, temos 9 SU empregadas em primeiro escalão e 03 SU em 

reserva. Assim a Engenharia orgânica dessa brigada deveria ser capaz de, no 

mínimo, abrir 9 brechas de maneira independente entre as SU apoiadas. Não foi 

considerada a possibilidade de um mesmo equipamento ser utilizado para abrir 

brechas em mais de um local uma vez que isso não será possível com meios que 

não são reutilizados em combate, ou porque seu reuso exige grande tempo de 

recolhimento (como no caso da Pnt P Bre da VBEL Pnt e do o feixe de tubos) ou 

porque não são reutilizáveis (como no caso do MICLIC, que possui explosivos em 

seu interior). Além disso a utilização de um mesmo equipamento em diferentes 

brechas atrasaria o deslocamento de uma brigada em seu eixo de progressão. 

A fim de apoiar 09 SU em primeiro escalão e levando-se em consideração 

apenas os meios estudados nesse artigo temos como quantidade mínima de viaturas 

blindadas e equipamentos para uma operação de abertura de brechas em obstáculos 

durante uma ofensiva: 

 

1. 09 VBEL Pnt, sendo que cada uma deve possuir uma ponte reserva, 

totalizando 18 Pnt P Bre; 

2. 09 VBC Eng para reduções em obstáculos AC tais como fosso anticarro e 

taludes sendo necessários ainda: 

a. 09 implementos de carregadeira para possíveis trabalhos de OT 

durante uma operação ofensiva e defensiva tais como construção de 

espaldões para VBC CC ou para artilharia e reduções de margens 

agravadas. 

b. 09 implementos de arado para a fase de comprovação em uma 

abertura de brechas em campos minados. 



 

 

3. 09 equipamentos de abertura de brechas em campos de minas similares ao 

MICLIC com capacidade de abrir brechas com larguras de uma brecha 

simples (7,5 metros); 

4. 09 viaturas blindadas com implementos de plataforma de desminagem que 

possa constituir a reserva dos equipamentos de abertura de brechas em 

caso de falha durante a utilização do meio principal de redução em um 

obstáculo. Optou-se pela sua utilização como reserva do MICLIC pelo fato 

de necessitar maior tempo de operação e exposição ao fogo inimigo durante 

a limpeza do campo de minas. 

5. 09 Feixes de tubos com capacidade para superação de obstáculos em 

fossos anticarros e pequenos cursos de água. 

6. 09 rolos para limpeza de vias com possibilidade de serem acoplados em 

VBC CC que se posicionam à frente de cada SU durante o deslocamento 

sobre um eixo de progressão. 

  

O quadro resumo desse estudo encontra-se na tabela a seguir: 

Tipo de Obt Meio Pcp Red Qtd Meio Reserva Qtd 
Vãos de até 20m Pnt P Bre 9 Pnt P Bre 9 

Vãos de até 20m VBEL Pnt 9 - 0 

Fosso AC Feixe de tubos 9 VBC Eng 9 

C Mna (redução) 
Cargas Explosivas 

lineares 
9 

Plataforma de 

desminagem 
9 

C Mna (comprovação) 
Arado para 

limpeza de vias 
9 

Rolo para limpeza 

de vias 
9 

Fonte: o autor 

 

 Além desses meios citados, a Engenharia pode apoiar operações defensivas 

com o sistema de dispersão de minas. Para esse tipo de operação, desdobrou-se a 

brigada da seguinte maneira: 

1) 02 BIB com 03 SU em primeiro escalão e 01 SU em reserva em cada 

unidade. 

2) 01 RCC com 03 SU em primeiro escalão e 01 SU em reserva. 

 



 

 

Dessa forma, tem-se 03 unidades desdobradas em primeiro escalão. A fim de 

cumprir trabalhos de lançamento de campos minados de forma independente sem que 

um equipamento tenha que fazer trabalhos em mais de uma unidade, os sistemas de 

dispersão de minas poderiam ser desdobrados na quantidade de um por batalhão e 

mais um reserva por batalhão para eventuais falhas ou indisponibilidade de 

equipamentos. 

Tipo de Obt Meio Pcp de Lç Qtd Meio Reserva Qtd 
Lançamento de C Mna 

com densidade 

configurável 

Plataforma de 

desminagem 
3 

Plataforma de 

desminagem 
3 

Fonte: o autor 

 Por fim, consolidando-se a tabela, obtem-se o seguinte resumo da dosagem 

mínima de viaturas blindadas e meios de engenharia, estudados nesta pesquisa, para 

o apoio de brigada: 

Equipamento Quantidade 
Pnt P Bre 18 

VBEL Pnt 9 

VBC Eng 9 

Feixe de tubos 9 

Cargas Explosivas lineares 9 

Arado para limpeza de vias 9 

Rolo para limpeza de vias 9 

Plataforma de desminagem 9 

Sistema de dispersão de minas 6 

Fonte: o autor 

Esses meios não suprem todas as necessidades de emprego da Engenharia, 

devendo-se levar em consideração os outros meios já listados no DAMEPLAN. O 

objetivo dessa tabela, é apontar a quantidade de meios de engenharia, blindados ou 

não, que suprem atuais deficiências observadas durante a comparação das viaturas 

blindadas de engenharia do EB com a de nações amigas estudas nessa pesquisa 

(EUA e Alemanha). 

 

 
  



 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho objetivou analisar a atual situação das Viaturas Blindadas de 

Combate de Engenharia no âmbito do apoio de engenharia no escalão brigada. 

Durante esse trabalho, trabalhou-se nos seguintes objetivos específicos: 

4.1 Examinar o efetivo necessário de Viaturas Blindadas de Combate de 
Engenharia durante o apoio de brigada. 

Conforme se observou no tópico de resultados e discussões, foi possível elaborar 

uma dosagem de viaturas blindadas que atendesse o máximo possível as 

subunidades empregas em primeiro escalão.  

Esse estudo da dosagem não constitui, entretanto, uma formulação fixa visto que 

o combate pode se desdobrar de maneiras diversas. Caberá ao engenheiro da brigada 

flexibilizar a dosagem durante o apoio. 

Além das viaturas existentes, foi possível estimar uma necessidade de 

equipamentos complementares que ainda inexistem no EB tais como o MICLIC, 

arado, rolo e plataformas de desminagem. 

Uma possível solução encontra-se no quadro resumo conforme a seguir: 

Equipamento Quantidade 
Pnt P Bre 18 
VBEL Pnt 9 
VBC Eng 9 

Feixe de tubos 9 
Cargas Explosivas lineares 9 
Arado para limpeza de vias 9 
Rolo para limpeza de vias 9 

Plataforma de desminagem 9 
Sistema de dispersão de minas 6 

 
4.2 Analisar as Viaturas Blindadas de Combate de Engenharia de nações 

amigas quanto à sua funcionalidade. 
Por meio desta pesquisa, foi possível travar contato com viaturas blindadas 

diversas do Exército Americano e Alemão. Por meio delas, observou-se o estado da 

arte que serviu de referência para a comparação das viaturas blindadas de engenharia 

da família brasileira. 

Essa análise gerou diversas ideias para implementos necessários ao apoio da 

engenharia de brigada. A fim de melhor filtra-los, foi realizado um questionário a fim 

de verificar o entendimento de diversos militares à cerca da necessidade de novos 



 

 

implementos. Somado às entrevistas, foi possível elaborar uma prioridade para 

solucionar as deficiências encontradas no apoio de engenharia. 

Esta pesquisa não esgota, porém, o assunto. É necessário buscar outros países 

que dominam esse estado da arte e que possam colaborar no desenvolvimento da 

doutrina de emprego e evolução das viaturas blindadas de engenharia do EB. A 

restrição dessa pesquisa impossibilitou, por exemplo, que fossem estudadas as 

viaturas blindadas britânicas, que foram levemente mencionadas durante o tópico a 

respeito do implemento de carregadeira. Outra necessidade de estudo seria de países 

como a Rússia, que tal como outros citados nesse artigo, já trabalha com o emprego 

remoto de viaturas blindadas. Esses estudos poderão esclarecer ainda mais outras 

deficiências atuais no apoio da engenharia de brigada. 

 

4.3 Comparar as viaturas blindadas de Engenharia do Exército Brasileiro com 
as de Nações Amigas à fim de observar deficiências e qualidades. 

Dentre as viaturas blindadas estudadas neste artigo, observou-se diversas 

deficiências no apoio de engenharia de brigada. A análise mostrou que diversos 

implementos ainda inexistem no EB, principalmente os de abertura de brechas em 

campos minados.  

Da análise feita neste artigo, o apoio da engenharia de brigada com viaturas 

blindada durante a impulsão do combate se restringe apenas à VBE L Pnt e VBE Eng. 

Apesar de proverem bons trabalhos de mobilidade, sua quantidade existente ainda 

restringe essa possibilidade de apoio bem como o sistema de manutenção que possui 

algumas dificuldades pela sua logística de peças, conforme observado em entrevista 

realizada nesse artigo. 

 

4.4 Examinar se há demandas de outras Viaturas Blindadas de Combate de 
Engenharia durante o apoio de brigada. 

Por meio dos objetivos anteriores “b” e “c”, foi possível observar demandas para 

modernização das viaturas blindadas do EB. 

Sabe-se que o orçamento da União se encontra com restrições e que, portanto, 

uma modernização que atinja todas os níveis de apoio de brigada terá dificuldades. 

Levando isso em consideração, elaborou-se as seguintes demandas como prioridades 

para eventuais possibilidades de modernização: 

 



 

 

Prioridade  Implemento ou viatura 
1 MICLIC 

2 Rolo e arado para minas para limpeza de vias com a VBC Eng 

3 Viatura blindada para desminagem com plataforma similar ao 

Keiller Mine Clearing Vehicle 

4 Implemento de Carregadeira para trabalhos pesados com a 

VBE Eng 

5 Sistema de dispersão de minas AC 

Fonte: o autor. 

 

4.5 CONCLUSÃO 
Conforme dito anteriormente, essa pesquisa não explorou todos os países que 

dominam o estado da arte. É possível que se observem outras deficiências após a 

comparações com a família de viaturas do EB. 

Esta pesquisa observou a inexistência no EB de viaturas blindadas especiais de 

engenharia essenciais ao apoio no escalão Brigada. Observou-se que os países que 

dominam o estado da arte estão avançados cada vez mais em sistemas ainda mais 

eficientes e com a mínima exposição da tropa blindada aos obstáculos e fogos 

inimigos. 

Todavia, não se pode apenas observar e copiar a funcionalidade de tais viaturas 

especiais para o EB. Tão importante quanto a comparação ocorrida neste artigo, é a 

necessidade de estudos aprofundados em cenários de empregos de cada implemento 

ou viatura blindada especial observada. Esses estudos poderão complementar este 

artigo no sentido de definir com mais clareza a real necessidade de viaturas blindadas 

de engenharia. 
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APÊNDICE A - FORMULÁRIO PRÉ-TESTE 
 

Questionário a cerca da situação atual das Viaturas Blindadas de Combate 
de Engenharia 

 
O presente questionário visa contribuir para o Artigo Científico do Cap 

Eng Ramon Diego da turma de 2011 da AMAN, o qual se encontra realizando 
o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais na Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais no corrente ano. 

Tem como finalidade levantar o entendimento atual sobre a situação das 
Viaturas Blindadas de Combate de Engenharia, principalmente no que diz 
respeito às suas quantidades existentes e deficiências de apoio no escalão 
brigada. 

 
1. Qual seu Posto/Graduação? 
 
2. Atualmente os BE Cmb Bld possuem 02 (dois) tipos de viaturas blindadas 
especiais: as viaturas lançadoras de ponte e as viaturas de combate de 
engenharia para trabalhos de OT. Cada batalhão possui 02 (duas) viaturas de 
cada tipo. Levando em consideração a organização de uma brigada blindada 
(conforme figura a seguir) e os BE Cmb Bld desdobrando seus pelotões nas 
formas de Apoio ou Situações de comando, você acredita que a quantidade atual 
de viaturas blindadas de combate de engenharia é suficiente para as demandas 
de apoio? 

 
Fonte: EB70MC10310 – Brigada Blindada 

 
(     ) Sim 
(     ) Não 
 
3. Levando em consideração as funcionalidades das viaturas acima citadas, 
você acredita que esses dois tipos de viaturas blindadas são suficientes para o 
apoio da engenharia de brigada? 
 
(     ) Sim 
(     ) Não 
 



 

 

4. Caso tenha preenchido “não” ao item anterior, marque abaixo alguma 
funcionalidade/ implemento para viatura blindada que poderia ser acrescentada 
ao apoio no escalão de brigada: 
 
(     ) Arado para minas em largura total: implemento que possui duas lâminas 
frontais, cada uma com 9 dentes, distribuídas de formas a proteger a esteira da 
viatura e uma lâmina central com cinco dentes em formato de “V” para melhor 
aproveitamento durante a limpeza de minas e IEDs. 

  
Arado para minas em largura total 

 
(     ) Mine Clearing Line Charge (MICLIC) ou Linha de Cargas para Limpeza 
de Minas – consiste em uma linha de cargas propulsadas por um foguete 
disparado pelo implemento instalado na Vtr Bld. Essa linha, após atingir o chão, 
é acionada por um puslo elétrico a partir da Vtr Bld, que aciona as cargas 
principais para a explosão, limpando um campo de minas  
 

  
MICLIC 

 
(     ) Plataforma de desminagem - dispositivo giratório, localizado à frente do 
blindado, composto de correntes para destruição de minas por contato. 
 

  
Plataforma de desminagem com dispositivo giratório 

 



 

 

(     ) Sistema de Dispersão de minas lançado por Viatura blindada – Sistema 
que lança minas que se alinham automaticamente após atingir o chão. Oferece 
configuração de densidades de campos minados e tempo de ação das minas. 

 
 

 
Sistema de Dispersão de minas 

 
(    )  Ponte lançada por viatura blindada com duplo carregamento – 
Implemento para transporte de ponte similar à da VBE L Pnt mas com 
capacidade para carregamento de duas pontes de 14 metros ao invés de 01 
(uma) com 22 metros. 
 

 
 

 
 

Ponte lançada por viatura blindada com duplo carregamento 
 
 
 
 
 
5. Sugestão(ões)/ Crítica(s) 
 
 
 
 
 
 
 

Grato desde já pela sua participação! 
 
  



 

 

APÊNDICE B – ENTREVISTA 
 

ENTREVISTA COM O CAP LEVATTI 
 

A Elaboração deste artigo científico visa levantar o entendimento atual 
sobre a situação das Viaturas Blindadas de Combate de Engenharia, 
principalmente no que diz respeito às suas quantidades existentes e 
deficiências de apoio no escalão brigada. Como produto desse trabalho, 
busca-se contribuir em estudo aprofundados e assessorar planos de aquisição 
de novas viaturas blindadas de combate de engenharia. 
 

Buscando contribuir para que o objetivo seja alcançado, esta entrevista 
visa colher experiências de militares que tiveram ampla experiência na instrução 
ou operação de viaturas blindadas especiais de engenharia a fim de prestar o 
apoio ao escalão de brigada. 
 

Para quaisquer dúvidas ou sugestões, encontro-me à disposição no email 
ramondiego1083@icloud.com ou celular (42)99153-5519. 
 

Desde já, agradeço sua contribuição. 
 

CAP Eng RAMON DIEGO HOLANDA ALMEIDA – Alu ESAO 2020 
 

1. O senhor já serviu em OM de Eng Bld? 
 
(  X ) Sim 
(     ) Não 
 
 

2. O senhor possui quais cursos na área viaturas blindadas? Obs: marcar 
mais de uma se for o caso 
 
(   X  ) VBE L Pnt – C I Bld 
(     ) VBE Eng 
(   X  ) Estágio Tático de Blindados 
(     ) Curso de Operação da VBE L Pnt no exterior 
(   X  ) Curso de Operação da VBE Eng no exterior 
 
 

3. Por quanto tempo o senhor teve contato com as VBE de engenharia? Em 
quais OM isso ocorreu? 
 
R: Tive contato a partir da realização do meu Estágio Tático de Blindados 
sob lagartas no ano de 2012, Curso Op VBEL Pnt no CI Bld e Curso de 
Op VBE Eng no exterior. Tive contato com esses carros no CI Bld, 5º BE 
Cmb Bld e no 803 Batalhão de Engenharia Blindado do Exército Alemão. 

 
 

 
 



 

 

4.  Atualmente o 5º BE Cmb e o 12º BE Cmb possuem viaturas blindadas 
especiais para apoiar a 5ª Bda C Bld e a 6ª Bda Inf Bld respectivamente. 
O senhor sentiu falta de alguma viatura, durante alguma operação, 
instrução ou simulação, com implementos específicos que pudessem ser 
empregados no apoio da engenharia de brigada? 
 
R: Com relação a VBEL Pnt a mesma atendeu aos requisitos operativos 
da Brigada na execução do exercício, ficando como sugestão o aumento 
desses carros atendendo o previsto para um BE Cmb Bld (atualmente a 
OM possui dois). Com relação a VBE Eng, alguns implementos como: 
rolo, arado, equipamento de aberturas de brechas fizeram falta nas 
Operações na qual a Brigada executa. Ressalto que tais implementos são 
acessíveis nas simulações virtuais, o que mostra a sua importância. 

 
5. Até o presente momento, em questionário elaborado para esta pesquisa, 

91,4% dos militares afirmaram acreditar que a quantidade atual de VBE é 
insuficiente para o apoio de engenharia de brigada. O senhor acredita 
haver uma desproporcionalidade, em uma brigada blindada, entre a 
quantidade de meios blindados de combate das peças de manobra e as 
viaturas blindadas de combate de engenharia para prestar esse apoio? 
Obs: justificar. 
 
R: Acredito que sim, inclusive pela previsão de DAMEPLAN e QDM da 
quantidade de VBE. Para um melhor apoio as Brigadas Blindadas deveria 
haver um aumento de VBE que potencializaria o poder de combate da 
Brigada. 

 
6. Na opnião do Sr, qual seria a melhor maneira de dosar a quantidade 

mínima de VBE L Pnt e VBE Eng para a engenharia orgânica de uma 
brigada blindada?  
 
R: Não existe uma fórmula para a dosagem para o Ap Direto a uma Bda 
Bld, tudo irá depender da missão e dos meios necessários para o 
cumprimento dela. A linha de raciocínio apresentada é uma solução. 

 
7. O senhor observou dificuldades logísticas ou operacionais por ocasião 

das manutenções previstas nas viaturas blindadas especiais de 
engenharia?  Obs: justificar. 
 
R: Sim, em virtude de cláusulas contratuais, a manutenção é realizada por 
empresa estrangeira e ficamos dependentes da diagonal de manutenção 
deles, o que implica em indisponibilidades para manutenção dos carros 
quando necessitamos dos carros em operações. 
 

8. Um dos objetivos específicos do presente artigo visa comparar as viaturas 
blindadas especiais de engenharia de dois países: EUA e Alemanha. 
Tendo em vista a necessidade de constante atualização, a fim de 
acompanhar a evolução do combate moderno, e levando em 
consideração também a pouca disponibilidade de recursos financeiros 
nos anos seguintes, qual seria a melhor linha de ação para a Arma de 



 

 

Engenharia evoluir suas viaturas blindadas aos moldes do que ocorre nos 
países citados? 
 
R: A evolução das VBE no Brasil devem acompanhar o MBT utilizado. 
Creio que se estamos com os Leopard devemos ter blindados especiais 
que atenda essa família (por questões logísticas e operacionais). O 
projeto nacional seria plausível se adotássemos esse tipo de MBT. 

 
9.   Em questionário elaborado para esta pesquisa, perguntou-se quais 

funcionalidades/ implementos para viatura blindada de engenharia 
poderiam ser acrescentada ao apoio no escalão de brigada sendo obtido 
os seguintes resultados: 

Funcionalidade/ Implemento % de militares 
Arado para minas 78,1 % 

MICLIC 96,9% 
Plataforma de desminagem com 

correntes similar ao Keiler 
78,1% 

Sistema de dispersão de minas 81,3% 
 

PLVB com carregamento duplo 
similar ao Leguan, do Exército 

Alemão 

56,3% 

Implemento de carregadeira e 
lâmina frontal 

50% 

 
Outras sugestões de militares: feixe de tubos para superar fossos AC e 
rolo para proteção contra Minas e IED. 
 
Dessas funcionalidades elencadas, quais prioridades o senhor daria na 
modernização das viaturas blindadas especiais? Existe algum 
implemento que o Sr visualiza ser importante e que não está nessa 
relação acima? 
 
R: Concordo com a sugestão apresentada e incluo o implemento rolo 
como sendo plausível para inclusão nessa lista. 

  
 
 
 
 
 

Fim da entrevista 
  



 

 

APÊNDICE C – ENTREVISTA 
 

ENTREVISTA COM O CAP MOREIRA 
 

A Elaboração deste artigo científico visa levantar o entendimento atual 
sobre a situação das Viaturas Blindadas de Combate de Engenharia, 
principalmente no que diz respeito às suas quantidades existentes e deficiências 
de apoio no escalão brigada. Como produto desse trabalho, busca-se contribuir 
em estudo aprofundados e assessorar planos de aquisição de novas viaturas 
blindadas de combate de engenharia. 
 

Buscando contribuir para que o objetivo seja alcançado, esta entrevista 
visa colher experiências de militares que tiveram ampla experiência na instrução 
ou operação de viaturas blindadas especiais de engenharia a fim de prestar o 
apoio ao escalão de brigada. 
 

Para quaisquer dúvidas ou sugestões, encontro-me à disposição no email 
ramondiego1083@icloud.com ou celular (42)99153-5519. 
 

Desde já, agradeço sua contribuição. 
 

CAP Eng RAMON DIEGO HOLANDA ALMEIDA – Alu ESAO 2020 
 

1. O senhor já serviu em OM de Eng Bld? 
 
(X   ) Sim 
(     ) Não 
 
 

2. O senhor possui quais cursos na área viaturas blindadas? Obs: marcar 
mais de uma se for o caso 
 
(  x  ) VBE L Pnt – C I Bld 
(     ) VBE Eng 
( X   ) Estágio Tático de Blindados 
(     ) Curso de Operação da VBE L Pnt no exterior 
(   x  ) Curso de Operação da VBE Eng no exterior 
 
 

3. Por quanto tempo o senhor teve contato com as VBE de engenharia? Em 
quais OM isso ocorreu? 
 

- 1 mês em curso no Exército Alemão; 
- 2 anos como Instrutor do CIBld  

 
4.  Atualmente o 5º BE Cmb e o 12º BE Cmb possuem viaturas blindadas 

especiais para apoiar a 5ª Bda C Bld e a 6ª Bda Inf Bld respectivamente. 
O senhor sentiu falta de alguma viatura, durante alguma operação, 
instrução ou simulação, com implementos específicos que pudessem ser 
empregados no apoio da engenharia de brigada? 



 

 

- Sim. VBE Eng desminagem (arado ou corrente); 
- VBE Eng com implemento de rolo; 
- VBE Eng com carga linear explosiva (semelhante ao MICLIC); 
- VBE Eng com sistema de balizamento; 
- VBE Eng com sistema fumígeno; 
- VBE Eng com sistema de radiação penetrante para detecção de 

explosivos; 
 

5. Até o presente momento, em questionário elaborado para esta pesquisa, 
91,4% dos militares afirmaram acreditar que a quantidade atual de VBE é 
insuficiente para o apoio de engenharia de brigada. O senhor acredita 
haver uma desproporcionalidade, em uma brigada blindada, entre a 
quantidade de meios blindados de combate das peças de manobra e as 
viaturas blindadas de combate de engenharia para prestar esse apoio? 
Obs: justificar. 
 

- Sim. Há desproporcionalidade. O ideal seriam duas viaturas de cada 
natureza para cada FT nível SU e 4 de cada para cada FT nível U. Como 
cada Bda Bld poderia se organizar no máximo em 4 FT U, de acordo com 
sua capacidade limite de C², o total de  cada Vtr por tipo, deveria ser 16. 
O Nr é alto, mas, se raciocinarmos com a necessidade de ação de choque 
e perdas materiais, pela natureza da missão, é o que seria adequado. 

 
 

6. Na opnião do Sr, qual seria a melhor maneira de dosar a quantidade 
mínima de VBE L Pnt e VBE Eng para a engenharia orgânica de uma 
brigada blindada?  
 
1. A Bda Bld possui 02 RCC e 02 BIB como peças de manobra 
2. Imaginando-se que o Btl Eng Org tem que prestar o apoio a cada peça 

de manobra, ou seja, 04 Pel E Cmb Bld para cada Unidade 
3. O manual EB70MC (Eng nas Op) prevê que que cada Unidade deve 

possuir uma brecha de 7m (brecha simpes) por SU e 01 brecha de 
14m (brecha dupla) por brigada. 

4. O RCC possui 04 SU, ficando normalmente 01 em reserva; 
5. O BIB possui 04 SU, ficando normalmente 01 em reserva; 
6. Total de SU: 16 SU. 
7. Seria conclusivo que cada Btl Eng Bld deveria possuir no mínimo 16 

VBE com implementos diversos? No caso seriam 16 VBEL Pnt, 16 
VBE Eng e 16 VBE para finalidade de Ab Bre em C Mna (poderia ser 
16 reboques com MICLIC), 16 arados, 16 feixes de tubos? 
 

 
7. O senhor observou dificuldades logísticas ou operacionais por ocasião 

das manutenções previstas nas viaturas blindadas especiais de 
engenharia?  Obs: justificar. 
 
Sim. O sistema de Mnt é bom. Mas, as peças não são nacionais. 
Demandando, por vezes, meses para chegar. 
 



 

 

 
8. Um dos objetivos específicos do presente artigo visa comparar as viaturas 

blindadas especiais de engenharia de dois países: EUA e Alemanha. 
Tendo em vista a necessidade de constante atualização, a fim de 
acompanhar a evolução do combate moderno, e levando em 
consideração também a pouca disponibilidade de recursos financeiros 
nos anos seguintes, qual seria a melhor linha de ação para a Arma de 
Engenharia evoluir suas viaturas blindadas aos moldes do que ocorre nos 
países citados? 
 
Crianção de um  nacional é a solução. Isso é importantíssimo devido à 
questão logística e barateamento a médio e longo prazo dos recursos de 
defesa. 

 
 

9.   Em questionário elaborado para esta pesquisa, perguntou-se quais 
funcionalidades/ implementos para viatura blindada de engenharia 
poderiam ser acrescentada ao apoio no escalão de brigada sendo obtido 
os seguintes resultados: 

Funcionalidade/ Implemento % de militares 
Arado para minas 78,1 % 

MICLIC 96,9% 
Plataforma de desminagem com 

correntes similar ao Keiler 
78,1% 

Sistema de dispersão de minas 81,3% 
 

PLVB com carregamento duplo 
similar ao Leguan, do Exército 

Alemão 

56,3% 

Implemento de carregadeira e 
lâmina frontal 

50% 

 
Outras sugestões de militares: feixe de tubos para superar fossos AC e 
rolo para proteção contra Minas e IED. 
 
Dessas funcionalidades elencadas, quais prioridades o senhor daria na 
modernização das viaturas blindadas especiais? Existe algum 
implemento que o Sr visualiza ser importante e que não está nessa 
relação acima? 
  
As necessidades foram relatadas no item 4. O sistema de dispersão de 
minas, devido à assinatura do Tratado de Otawa pelo Brasil, pode vir a 
não ser uma opção. Creio que deveríamos priorizar as Vtr Eng que 
seriam empregadas em missões de paz. As de remoção de explosivos/ 
IED são uma vertente que envolve atualmente uma grande demanda no 
mundo. Facilitaria a entrada do Brasil em missões da OTAN. Eles 
necessitam de tropas com essas capacidades. 
 

 
Fim da entrevista 



 

 

 
APÊNDICE D – SOLUÇÃO PRÁTICA 

 
Efetivo de viaturas blindadas necessário para apoiar uma Brigada de Infantaria 
Blindada: 
  

Equipamento Quantidade 
Pnt P Bre 18 
VBEL Pnt 9 
VBC Eng 9 

Feixe de tubos 9 
Cargas Explosivas lineares 9 
Arado para limpeza de vias 9 
Rolo para limpeza de vias 9 

Plataforma de desminagem 9 
Sistema de dispersão de minas 6 

 
Fatores levados em consideração: 
 

1. 03 (três) unidades empregadas em 1º escalão e 1 unidade em reserva; 
2. Três subunidades empregadas em 1º escalão e 1 subunidade em reserva 

para cada unidade empregada em 1º escalão (total de nove subunidades 
empregadas); 

3. 01 (uma) brecha simples por subunidade empregada em 1º escalão; 
4. 01 Equipamento/implemento empregado por brecha, exceto a Pnt P Bre 

pois deve possuir equipamento reserva e Sistema de Dispersão de minas 
nas Op Defensivas cuja dosagem seria de um por unidade empregada 
em 1º escalão e 1 unidade reserva. 

5. Como se pode observar, cada subunidade possuirá no mínimo 1 
equipamento de cada tipo para redução e comprovação de obstáculos. 

 


