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RESUMO 
 

 

 

Este trabalho objetivou verificar em que medida a doutrina brasileira atende a 
demanda para o emprego da Força-Tarefa Blindada Unidade nas Operações de 
Transposição de Curso de Água Imediatas em Operações Ofensivas. Para atingir este 
objetivo foi realizada uma pesquisa documental sobre o tema, consultando os 
principais manuais que abordam o assunto, da análise crítica dos manuais brasileiros, 
americanos e espanhóis foi possível levantar aspectos de divergência entre a doutrina 
nacional e as demais, principalmente, relativos aos fundamentos básicos para esta 
operação e as fases de execução da mesma. Com a finalidade de corroborar com o 
estudo, profissionais selecionados, possuidores de experiência e conhecimento 
técnico e tático sobre o assunto foram consultados através de um questionário, os 
militares selecionados foram capitães possuidores do Curso de Operação da Viatura 
Blindada de Combate Carro de Combate Leopard 1A5 BR ou do Curso de Operação 
de Viatura Blindada de Transporte de Pessoal M113, ou ainda os que permaneceram 
2 ou mais anos em Organização Militar que possa constituir uma Força-Tarefa 
Unidade, como Regimentos de Carros de Combate , Regimento de Cavalaria Blindado 
ou Batalhão de Infantaria Blindado. Deste questionário, foi possível extrair importantes 
inferências sobre a doutrina de Operação de Transposição de Curso de Água e sobre 
o emprego da Força-Tarefa Blindada Unidade neste tipo de operação. As 
contribuições destes militares foram valiosas para o trabalho, sobremaneira em 
aspectos como a necessidade de proposição de fundamentos para as operações e a 
sua sequência lógica de execução. Diante disso, foi possível chegar à seguinte 
conclusão: a doutrina brasileira de emprego da Força-Tarefa Blindada Unidade em 
OTCA atende em parte a demanda de tal operação.   

 

 

Palavras-chave: Transposição de Curso de Água Imediata. Força-Tarefa Blindada. 
Doutrina. Operações Ofensivas.  

  



 

 

ABSTRACT 
 

 

 

This work aimed to verify to wath extent the brazilian doctrine meets demand for the 
employment of the Armored Task Force Unit (FT U Bld) in Immediate water courses in 
Offensive Operations. To achieve this goal, a documentary research on the subject 
was carried out, considering the main manuals that address the subject, from the 
critical analysis of brazilian, american and spanish manuals, it was possible to raise 
aspects of divergence between the national doctrine and the others, mainly related to 
the basic fundamentals for this operation and its execution phases. With the purpose 
of corroborating the study, selected professionals with experience and technical and 
tactical knowledge on the subject were consulted through a questionnaire, the selected 
military were captains possessing the Armored Combat Vehicle Operation Course 
Leopard 1A5 Combat Car BR or the M133 Armored Vehicle Operation Course, or those 
Who Will remain two or more years in the Military Organizations (OM) where may 
participate in a FT U Bld , such as Combat Vehicle Regiments (RCC), Armored Cacalry 
Regiment (RCB) or Armored Infantry Battalion (BIB). From this questionnaire, it was 
possible to extract important inferences about ACTO doctrine and about the use of FT 
U Bld in this type of operation. The contributions of these military were valuable for the 
work, especially in aspects such as the need to propose fundamentals for the 
operations and their logical execution sequence. Therefore, it was possible to reach 
the following conclusion: the brazilian doctrine of employment of FT U Bld in ACTO 
partially meets the demand in such an operation. 

 

 

Keyword: Immediate Watercourse Transposition. Armored Task Force. Doctrine. 
Offensive Operations. 
 
 
  



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

 

 

Figura 1 - Exemplo de croqui de relatório especial para transposição................... 
 

27 

Figura 2 - Exemplo de relatório especial para transposição.................................. 

 

28 

Figura 3 - Adequação das FT U Bld para executar os diversos tipos de ações……. 

. 

39 

Figura 4 - CC apoiando pelo fogo a transposição dos Fuz Bld................................. 

 

40 

Figura 5 - Demonstração…………………………………………………………….…. 

 

41 

Figura 6 - Finta……………………………………………………………………….….. 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 
 

 

 

Gráfico 1 - Militares participantes do questionário por Arma................................. 
. 

55 

Gráfico 2 - Militares possuidores de cursos operacionais na área de Blindados... 

 

56 

Gráfico 3 - Porcentagem por OM dos participantes …………………………...….. 

 

56 

Gráfico 4 - Fundamentos norte-americanos mais escolhidos……………………… 

 

58 

Gráfico 5 - Emprego da FT Bld em OTCA Imediatas em Operações Ofensivas….. 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................. 11 

1.1 PROBLEMA................................................................................................... 13 

1.2 OBJETIVOS................................................................................................... 14 

1.2.1 Objetivo Geral............................................................................................ 15 

1.2.2 Objetivos Específicos............................................................................... 15 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO............................................................................. 15 

1.4 JUSTIFICATIVAS........................................................................................... 16 

  

2  METODOLOGIA.............................................................................................. 18 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO................................................................... 18 

2.2 AMOSTRA..................................................................................................... 18 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA................................................................. 19 

2.4 PROCEDIMENTOS PARA REVISÃO DA LITERATURA ............................. 19 

2.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS...................................................... 20 

2.6 INSTRUMENTOS.......................................................................................... 21 

2.7 ANÁLISE DE DADOS.................................................................................... 21 

  

3. REFERENCIAL TEÓRICO.............................................................................. 23 

3.1 A OPERAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE CURSO DE ÁGUA....................... 23 

3.1.1 Os tipos de curso de água............................................................................... 23 

3.1.2 Operações de Transposição de Curso de Água Imediata.......................  24 

3.1.3 O planejamento da OTCA................................................................................ 25 

3.1.3.1 Seleção da cabeça-de-ponte desejável........................................................ 26 

3.1.3.2 Determinação do dispositivo para a manutenção da cabeça-de-ponte... 28 

3.1.3.3 Determinação do grau de controle desejável............................................... 28 

3.1.3.4 Estimativa de tempo necessário para a conquista da cebeça-de-ponte.. 29 

3.1.3.5 Estabelecimento de medidas de coordenação e controle.......................... 30 

3.1.3.6 Determinação do dispositivo para a conquista da cabeça-de-ponte........ 30 

3.1.3.7 Estabelecimento de medidas de dissimulação tática da operação………… 31 

3.1.3.8 Confecção de planos........................................................................................ 31 



 

 

3.1.4 A execução da OTCA........................................................................................ 32 

3.1.4.1 Avanço para o rio.............................................................................................. 32 

3.1.4.2 Conquista e manutenção da margem amiga................................................ 33 

3.1.4.3 Reunião e preparação para a travessia........................................................ 33 

3.1.4.4 A travessia......................................................................................................... 33 

3.1.4.5 Avanço na segunda margem.......................................................................... 34 

3.1.4.6 Estabelecimento da cabeça-de-ponte........................................................... 35 

3.2 A FT U Bld……………………………………………………………………………….…………………….….. 35 

3.2.1 Características……………………………………………….................................................. 36 

3.2.2 Possibilidades.................................................................................................... 36 

3.2.2.1 Possibilidades da FT U Bld constituída......................................................... 36 

3.2.2.2 Possibilidades das SU CC nas FT U Bld...................................................... 37 

3.2.2.3 Possibilidades das SU Fuz Bld nas FT U Bld ............................................... 38 

3.2.3 Limitações........................................................................................................... 38 

3.2.4 FT U Bld em emprego nas OTCA Imediatas em Operações 

Ofensivas................................................................................................................. 

39 

3.2.5 A Dissimulação tática da FT Bld nas OTCA Imediatas............................ 40 

3.3 A DOUTRINA NORTE-AMERICANA DE OTCA E SUAS 

PECULIARIDADES……………………………………………………………….. 

40 

3.3.1 Operações de travessia de rios………………………………………………….……………... 43 

3.3.1.1 Escalão que coordena e desenvolve o tipo de OTCA……………………………… 44 

3.3.2 As FT batalhões de infantaria mecanizada e tanque nas OTCA……… 44 

3.3.3 Fundamentos da doutrina norte-americana sobre OTCA........................ 46 

3.3.3.1 Surpresa…………………………………………………………………………………………….…………. 46 

3.3.3.2 Preparação extensa……………………………………………........................................... 47 

3.3.3.3 Planos flexíveis……………………………………………………………………………………………. 47 

3.3.3.4 Controle de tráfego…………………………………………………………….………………………... 48 

3.3.3.5 Organização…………………………………………………………………………….…………………… 48 

3.3.3.6 Velocidade………………………………………………………………………………………….………… 48 

3.4 A DOUTRINA ESPANHOLA DE OTCA E SUAS PECULIARIDADES….…... 49 

3.4.1 Fases da missão................................................................................................  50 

3.4.1.1 Fase de assalto.................................................................................................  50 



 

 

3.4.1.2 Fase de ativação............................................................................................... 50 

3.4.1.3 Fase de consolidação…………………………………………………………………………………. 51 

3.4.2 Forças e missões...............................................................................................  51 

3.4.2.1 Força de posição.............................................................................................. 51 

3.4.2.2 Força de cabeça-de-ponte............................................................................... 52 

3.4.2.2.1 Escalão de assalto......................................................................................... 52 

3.4.2.2.2 Grosso da força............................................................................................. 52 

3.4.2.3 Força de ruptura............................................................................................... 53 

3.4.3 Diferenças no apoio logístico da doutrina espanhola............................. 53 

  

4. ANÁLISE E RESULTADOS………………………………………………………. 55 

4.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES………………………………………………… 55 

4. 2 FUNDAMENTOS DOUTRINÁRIOS……………………………………………. 57 

4.3 FASES DE EXECUÇÃO E FT U BLD …………………………….………... 58 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES…………………………………………………... 62 

  

REFERÊNCIAS………………………………………………………………………………………………………… 63 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO……………………………………... 64 



11 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Exército Brasileiro (EB) tem como marco legal a defesa da pátria, a garantia 

dos poderes constitucionais, da lei, da ordem, e ainda, o apoio da política nacional no 

exterior e de ações subsidiárias. Dessa missão, surge a necessidade de o EB manter-

se em condições de ser um instrumento de dissuasão, bem como de emprego do 

poder nacional.  

Com a finalidade de preparar-se para operações em um futuro de incertezas, o 

EB deve modernizar concepções de emprego doutrinário, tal modernização 

apresenta-se como um fator determinante para geração de força pautada no 

planejamento baseado em capacidades (BRASIL, 2015a). 

A relevância do presente estudo surge na manutenção de conhecimentos 

constantes na Doutrina nacional consoante à Doutrina prevista em exércitos de países 

com grande projeção internacional, como EUA e Espanha, ambos os países são 

possuidores de alta tecnologia militar e integram a Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (OTAN), uma importante aliança militar entre países para a defesa 

mútua.   

Esses dois países servirão de base para comparações e apontamentos de 

diferenças doutrinárias em relação ao nosso país no que tange as Operações de 

Transposição de Curso de Água (OTCA) imediata em Operações Ofensivas. 

No contexto da Doutrina, as operações complementares são operações 

inseridas dentro de operações básicas como a ofensiva (BRASIL, 2017). A OTCA é 

uma operação complementar de elevada complexidade com finalidade de transpor 

para a margem oposta do obstáculo aquático o poder de combate com a perda mínima 

da impulsão e integridade (BRASIL, 2019c). 

A OTCA divide-se em dois tipos: imediata ou preparada (BRASIL, 1996), sendo 

que a primeira ocorre, normalmente, em prosseguimento a Operações Ofensivas e 

possui a surpresa e a perda mínima da velocidade como características. Essas 

características tornam as Unidades Blindadas mais aptas para tal (BRASIL, 2003).  

Em contrapartida, a OTCA preparada exige uma perda de tempo maior para 

planejamentos mais detalhados, por consequência existe a perda da impulsão da 

força atacante. 
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Diante disso, este trabalho coloca em foco a OTCA imediata em Operações 

Ofensivas, por características como rapidez e surpresa estarem mais semelhantes às 

possibilidades de uma Força-Tarefa Blindada (FT Bld). 

A definição de FT Bld pode ser entendida da seguinte maneira: 

 

São Forças-Tarefas Blindadas: a FT Batalhão de Infantaria Blindado (FT BIB), 
a FT Regimento de Carros de Combate (FT RCC) e o Regimento de Cavalaria 
Blindado (RCB). As duas primeiras são constituídas por unidades orgânicas 
da Brigada de Infantaria Blindada (Bda Inf Bld) ou da Brigada de Cavalaria 
Blindada (Bda C Bld), enquanto a última é orgânica da Brigada de Cavalaria 
Mecanizada (Bda C Mec). (BRASIL, 2020, p. 1-1). 

 

O estabelecimento e a conquista de uma cabeça-de-ponte é uma premissa 

para o sucesso, tanto na OTCA imediata, como preparada (BRASIL, 1996). 

Da mesma maneira encontramos que: 

 

“a cabeça-de-ponte é uma zona de terreno controlada pelo inimigo que deve 
ser mantida para continuidade da passagem de um curso de água pela tropa 
e dos materiais, bem como para o prosseguimento das operações” 
(ESPANHA, 2003, p. 12-14, tradução nossa). 

 

Nos EUA, existe a divisão de tipos de transposição em Hasty e Deliberate e 

Retrograde, onde a transposição do tipo Deliberate apresenta em sua essência a 

conquista da cabeça-de-ponte (EUA, 1998). 

Nesse contexto, é possível perceber algumas congruências entre as Doutrinas 

brasileira, espanhola e norte-americana, pois todas prevêem a conquista e o 

estabelecimento de uma cabeça-de-ponte na margem oposta para a realização da 

OTCA. 

Por outro lado, é possível perceber incongruências entre os manuais dos 

países supracitados. Enquanto o manual norte-americano River- Crossing Operations, 

FM 90-13, MCWP 3-17.1, do ano de 1998, constitui fundamentos como surpresa, 

preparação extensa, planos flexíveis, controle de tráfego, organização e velocidade 

para suas operações de transposição, nas literaturas espanhola e brasileira, não há 

inferências sobre fundamentos básicos que norteiam esta operação. 

Outra diferença se apresenta no faseamento da OTCA. Fica explícito na 

literatura nacional que existem 5 fases distintas na execução:  

 

“ o avanço para o rio; a reunião e a preparação para a travessia; o assalto; o 
avanço na segunda margem e o estabelecimento de cabeça-de-ponte; e a 
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adoção de providências para o prosseguimento da própria força ou para 
apoiar uma ultrapassagem, quando for o caso.” (BRASIL, 1996, p. 1-3). 
 

 Na base literária americana, o cruzamento do rio apresenta 5 partes: “avanço 

para o rio; assalto através do rio; avanço para margens de saída; segurança da linha 

de cabeça-de-ponte; e continuação do ataque”. (EUA, 1998, p. 5-1, tradução nossa). 

Além disso, o Exército da Espanha prevê 3 fases para execução da OTCA, tais 

são elas: “Asalto, Activación e Consolidación” (ESPANHA, 2003, p. 12-17). 

Neste trabalho, será realizada uma análise sobre a FT Bld na OTCA imediata 

em Operações Ofensivas e os fundamentos doutrinários constantes no Manual C 31-

60, Operações de Transposição de Cursos de Água, de 1996, bem como em outros 

Manuais de Campanha brasileiros que abordam o assunto, como: Batalhões de 

Infantaria, C7-20, de 2003; Forças-Tarefas Blindadas, EB70-MC-10.355, de 2020; 

Brigada de Cavalaria Mecanizada, EB70-MC-10.309, de 2019; Brigada Blindada, 

EB70-MC-10.310, de 2019 e Operações, EB70-MC-10.233,  de 2017. 

Essa análise será feita com uma abordagem da literatura nacional traçando um 

paralelo com a literatura de exércitos de outros 2 países, o Exército norte-americano, 

por ser um dos exércitos mais empregados e preparados do mundo em missões reais, 

além do Exército da Espanha, um dos mais antigos em âmbito mundial, também 

membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).  

Por fim, será realizado um questionário para confirmar, ou não, o atendimento 

por parte da Doutrina nacional de emprego da FT U Bld nidade (U) em OTCA imediata 

em Operações Ofensivas, sendo pré-requisitos para seleção dos participantes: serem 

oficiais, no posto de capitão e possuírem expertise no assunto. Esta expertise será 

considerada pela experiência de 2 ou mais anos em RCB ou Regimento de Carros de 

Combate (RCC), ou BIB, ou ainda, pela conclusão do Curso de Operação da Viatura 

Blindada de Combate (VBC) Carro de Combate (CC) Leopard 1A5 BR ou Curso de 

Operação de Viatura Blindada de Transporte de Pessoal (VBTP) M113.  

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 

Considerando-se a FT Bld na OTCA em Operações Ofensivas, percebe-se que 

a literatura brasileira prevista em manuais apresenta diferentes abordagens sobre o 
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assunto, a maioria de forma superficial, existindo um manual específico para a OTCA 

do ano 1996, isto é, a Doutrina sobre o tema pode estar desatualizada há 25 anos. 

Neste manual especificamente, Manual de Campanha Operações de 

Transposição de Curso de Água, 1996, não há referência ao emprego da FT Bld em 

OTCA imediata em Operações Ofensivas, embora mencione sobre a qualidade das 

Viaturas Blindadas Anfíbias como prioridade para travessia e assalto para conquista 

da cabeça-de-ponte. 

Além disso, não aborda o tema prevendo fundamentos doutrinários específicos 

para OTCA, como o manual norte-americano que trata do tema: River-Crossing 

Operations, FM 90-13, MCWP 3-17.1 de 1998. 

Da mesma forma, existem diferenças na abordagem do Manual Doctrina 

Operaciones, D02-004, do ano de 2003, do Exército Espanhol, na abordagem das 

fases da OTCA.   

Além de tudo, o Manual de Forças-Tarefas Blindadas, EB70-MC-10.355, do 

ano de 2020, não aborda o tema OTCA em seu capítulo de Operações 

Complementares, isto é, desconsidera a OTCA de qualquer tipo como Operação 

Complementar. 

Diante disso, cabe uma análise sobre o tema, utilizando-se uma comparação 

com as doutrinas norte-americana e espanhola, traçando-se, assim, um paralelo, a 

fim de verificar a seguinte questão: em que medida a doutrina nacional vigente atende 

o emprego da FT Bld escalão U em OTCA imediata nas Operações Ofensivas? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

Dadas as diferentes formas de abordagem de OTCA pelos exércitos 

estrangeiros e pelo EB, cabe a análise de exércitos de grande projeção como EUA e 

Espanha, para manter a Doutrina nacional neste tipo de operação atualizada e 

eficiente, a fim de verificar em que medida a doutrina de emprego da FT U Bld na 

OTCA imediata em Operações Ofensivas atende a demanda de tal operação. 

Diante disso, para atingir o objetivo geral de forma encadeada e lógica foram 

propostos objetivos específicos. 
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1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

 Tendo em vista o problema que surge da possível obsolescência da Doutrina 

nacional sobre a FT U Bld na OTCA imediata em Operações Ofensivas, bem como as 

diferenças existentes entre as principais fontes de consulta nacionais sobre o tema e 

fontes de consulta americana e espanhola, o objetivo geral deste trabalho trata de 

verificar em que medida a doutrina nacional atende o emprego da FT U Bld nas OTCA 

imediatas em Operações Ofensivas. 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 

a) Apresentar a Doutrina brasileira de emprego da FT Bld na OTCA 

imediata em Operações Ofensivas; 

b) Apresentar a Doutrina norte-americana de emprego de FT Bld na OTCA 

imediata em Operações Ofensivas; 

c) Apresentar a Doutrina espanhola de emprego de FT Bld na OTCA 

imediata em Operações Ofensivas; 

d) Apresentar as diferenças entre as Doutrinas brasileira, norte-americana e 

espanhola de OTCA imediata em Operações Ofensivas quanto ao emprego da FT 

Bld; 

e) Questionar especialistas na área de emprego da FT Bld para confirmar o 

atendimento da Doutrina nacional. 

 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

Dentro do escopo de problemas traçados neste trabalho, para que se atinjam 

os objetivos propostos as seguintes questões devem ser respondidas:  
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a) Qual a situação atual da Doutrina nacional em relação ao emprego da da FT 

U Bld na OTCA imediata em Operações Ofensivas?  

b) Como é a Doutrina americana para emprego da FT U Bld na OTCA imediata 

em Operações Ofensivas?  

c) Como é a Doutrina espanhola para emprego da da FT U Bld na OTCA 

imediata em Operações Ofensivas?  

d) Quais as incongruências entre a Doutrina nacional e a dos demais países?  

e) Qual é o parecer dos especialistas no emprego dos elementos da FT Bld 

sobre a Doutrina nacional de emprego da FT U Bld na OTCA imediata em Operações 

Ofensivas? 

f) Em que medida a doutrina nacional atende o emprego da FT U Bld na OTCA 

imediata em Operações Ofensivas? 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

 

 

A modernização das concepções doutrinárias tem relação direta com a 

preparação do EB para operações futuras, principalmente em um cenário em que o 

Brasil toma destaque como país emergente e cresce a possibilidade de seu emprego 

em conflitos (BRASIL, 2015a). 

No contexto das operações militares, em um cenário de guerra convencional 

transpor rios obstáculos se torna uma realidade para tropas de qualquer natureza, 

principalmente para tropa atacante em qualquer Teatro de Operações (TO), tendo em 

vista que Posições Defensivas (P Def), Posições de Retardamento (P Rtrd), Limite 

Anterior á Àrea de Defesa Avançada (LAADA), entre outras importantes medidas de 

coordenação são traçados sobre rios preferencialmente obstáculos para reforçar o 

grau defensivo. 

 Por conseguinte, a falta de aprofundamento sobre OTCA imediata em 

Operações Ofensivas pela FT Bld escalão Unidade pode trazer consequências 

negativas de forma crítica para o preparo e eficiência de tal tropa, bem como para a 

Operacionalidade do EB.   

 Este estudo se reveste de importância ao considerar a forma genérica e com 

pouco aprofundamento na abordagem constante nos manuais relacionados a este tipo 
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de Operação, bem como na literatura que trata de forma específica do emprego de FT 

Bld escalão Unidade. 

Dada a importância da OTCA no contexto de um possível cenário de conflito 

armado, o tema de emprego da FT U Bld na OTCA imediata em Operações Ofensivas 

deve ser abordado com maior amplitude. 

Diante disso, fica evidente a relevância deste estudo com a finalidade de 

verificar o atendimento da demanda no emprego da FT U Bld na OTCA imediata em 

Operações Ofensivas, com foco na modernização das concepções doutrinárias do 

Exército Brasileiro para um futuro onde o Brasil toma destaque como país emergente, 

numa crescente probabilidade de emprego em conflitos armados.  
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2. METODOLOGIA 

 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

 

A Doutrina de emprego do Exército Brasileiro deve estar atualizada, 

principalmente em relação a países de grande projeção internacional. Nesse 

contexto, o tema de emprego da FT Bld na OTCA imediata em Operações Ofensivas 

torna-se fundamental em termos de abordagem e aprofundamento. 

Com finalidade de viabilizar a pesquisa, o tema foi delimitado para o escalão 

Unidade, tendo em vista o Manual Forças-Tarefas Blindadas de 2020 tratar do 

emprego da tropa de natureza específica Força-Tarefa nesse escalão. 

Da mesma forma, a OTCA imediata “observa, com cuidado, os princípios de 

guerra: da surpresa e da simplicidade” (BRASIL, 1996, p. 1-4), em consonância tanto 

às Operações Ofensivas quanto ao emprego da FT Bld.  

Neste escopo, como variável independente apresenta-se a Doutrina específica 

de emprego da FT Bld na OTCA imediata em Operações Ofensivas, ao passo que a 

necessidade de atualização da Doutrina nacional que vigora sobre o tema apresenta-

se como variável dependente, principalmente as contidas nos manuais C 31-60, 

Operações de Transposição de Curso de Água, de 1996, e EB70–MC-10.355, Forças-

Tarefas Blindadas, de 2020. 

 

 

2. 2 AMOSTRA 

 

 

A amostra constitui-se de manuais específicos sobre o tema OTCA imediata 

em relação ao emprego da FT U Bld em Operações Ofensivas, de manuais 

doutrinários constantes na Doutrina brasileira, centro deste trabalho, e manuais de 

países de grande projeção militar internacional e membros da OTAN, um americano 

e outro europeu, respectivamente, EUA e Espanha. 
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O critério utilizado para a escolha dos militares para aplicação do questionário 

foi o conhecimento específico sobre o emprego da FT Bld. Todos os indivíduos 

escolhidos devem ser oficiais, no posto de capitão. A segunda condicionante para 

seleção dos participantes do questionário é possuírem expertise no assunto, este fator 

condicionante se apresenta de duas formas: através de experiência de 2 ou mais anos 

em RCB ou RCC ou ainda em BIB; ou através da presença em currículo do Curso de 

Operação da Viatura Blindada de Combate Carro de Combate Leopard 1A5 BR ou do 

Curso de Operação de Viatura Blindada de Transporte de Pessoal M113. 

 

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

 

A realização de uma pesquisa descritiva constitui-se como essencial para o 

tema emprego da FT Bld na OTCA imediata em Operações Ofensivas, ao possibilitar 

a relação entre a variável independente, necessidade de atualização da Doutrina de 

emprego da FT Bld em Operações de Curso de Água imediata, e a variável 

dependente, Doutrina sobre o tema.  

A partir do método indutivo, abordando como premissa que existem diferenças 

entre os manuais brasileiros, além de diferenças entre os manuais nacionais e os 

estrangeiros que tratam do tema OTCA, pretende-se chegar à conclusão de que 

existem atualizações doutrinárias necessárias para o emprego da FT Bld na OTCA 

imediata em Operações Ofensivas   

A abordagem deste trabalho será traduzida em conceitos como fundamentos 

da OTCA, diferenças na execução e possibilidade de modificações da Doutrina. 

Diante disso, repercute a adequabilidade de uma pesquisa qualitativa para alcançar o 

objetivo geral deste trabalho: analisar a necessidade de atualização doutrinária sobre 

o emprego da FT Bld nas OTCA imediatas em Operações Ofensivas. 

A realização do questionário com especialistas e militares com grande 

conhecimento prático no assunto irá corroborar para confirmação ou não da 

necessidade de atualização da Doutrina.   

 

 

2.4 PROCEDIMENTOS PARA REVISÃO DA LITERATURA 
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No esforço de buscar informações necessárias para embasar e dar 

credibilidade à investigação foram selecionados dados constantes da Força Terrestre 

do Brasil, além de fontes do Exército da Espanha e dos EUA, com ênfase nas OTCA 

destes países.  

As fontes de busca deste estudo constituem-se tanto como primárias, quanto 

secundárias. Quanto às fontes primárias, apresentam-se os questionários 

respondidos por militares especialistas ou com expertise prática no assunto do tema. 

Por outro lado, integra-se às fontes secundárias a documentação de embasamento 

literário desta pesquisa, destacando-se manuais militares sobre o tema. 

 

 

2.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A revisão bibliográfica desta pesquisa consiste em buscar dados sobre o 

emprego da FT Bld nas OTCA imediatas em Operações Ofensivas nos principais 

manuais sobre o tema. Além das fontes nacionais, foram consultados os manuais 

D02-004: Doctrina Operaciones (2003) e River- Crossing Operations, FM 90-13, 

MCWP 3-17.1 (1998), respectivamente, da Espanha e dos EUA, que tratam do tema 

OTCA. Esta base literária permitirá um mapeamento de necessidades de atualização 

e se a doutrina nacional atende a demanda de emprego da FT U Bld em OTCA 

imediata em Operações Ofensivas. 

Dados de manuais que tratam do tema de forma menos abrangente em 

exércitos de outros países foram excluídos, bem como os manuais produzidos a partir 

de 1996. Porém, isso não ocorreu com os dados de manuais nacionais, pois a 

Doutrina brasileira dos manuais específicos sobre o emprego da FT U Bld nas OTCA 

imediatas em Operações Ofensivas está em evidência nesta pesquisa. 

A aplicação do questionário deve ocorrer de forma que os participantes tenham 

condições de corroborar com o estudo por meio da experiência ou conhecimento 

técnico. Como critério, este estudo utilizou os capitães do EB que atenderam aos 

requisitos de, no mínimo 2 anos em RCC, RCB ou, ainda, pelos conhecimentos 

adquiridos em cursos voltados para área de emprego dos elementos constituintes da 

FT Bld: Curso de Operação da Viatura Blindada de Combate Carro de Combate 
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Leopard 1A5 BR ou do Curso de Operação de Viatura Blindada de Transporte de 

Pessoal M113. 

Portanto, o estudo adiciona não só os conceitos teóricos sobre o tema, mas alia 

as possibilidades de mudança aos preceitos práticos dos especialistas em emprego 

da FT Bld em OTCA imediata em Operações Ofensivas, para então verificar se a 

doutrina nacional atende a demanda para emprego da FT U Bld para tal Operação. 

 

 

2.6 INSTRUMENTOS 

 

 

A utilização de instrumentos como manuais institucionais, tanto brasileiros 

como estrangeiros, dão credibilidade ao trabalho de forma a apontar as diferenças 

entre as fontes de consulta sobre o emprego da FT Bld nas OTCA imediatas em 

Operações Ofensivas.  

Da mesma forma, para confirmação da necessidade de atualização ou não da 

Doutrina nacional de OTCA imediata em Operações Ofensivas, a execução do 

questionário com especialistas ou profissionais com experiência no emprego da FT 

Bld possibilita a ratificação de maneira confiável para possíveis mudanças ou 

conservações da doutrina de emprego da FT Bld nas OTCA imediatas em Operações 

Ofensivas. 

O programa utilizado para criação e aplicação dos questionários foi o de criação 

de formulários da Google, tendo em vista sua versatilidade e maior abrangência pela 

internet, além da capacidade de tabulação desta plataforma. 

 

 

2.7 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

A análise dos dados constitui-se em 3 etapas. A primeira etapa é a análise 

crítica dos fundamentos do emprego da FT U Bld nas OTCA imediatas em Operações 

Ofensivas e diferenças existentes entre as literaturas abordadas.  

A segunda etapa consiste na aplicação do questionário atrelado aos objetivos 

propostos, com direcionamento em 2 grandes temáticas de codificação: fundamentos 
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doutrinários para OTCA imediata; etapas da execução da OTCA imediata por uma FT 

U Bld em Operações Ofensivas.  

A terceira etapa perfaz a tabulação e apresentação dos dados em diagrama, 

expondo o resultado dos questionamentos à variável independente e à variável 

dependente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O aprofundamento teórico é fundamental para uma análise crítica sobre as 

diferenças das literaturas estrangeiras da Espanha e EUA em relação à brasileira com 

finalidade de verificar se a Doutrina nacional atende a demanda em relação ao 

emprego da FT U Bld nas OTCA imediata nas Operações Ofensivas.  

Dentre as fontes consultadas, estão os manuais específicos sobre o tema de 

OTCA dos países supracitados e manuais nacionais que contêm importantes dados 

para este estudo. 

 

 

3.1 A OPERAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE CURSO DE ÁGUA 

 

 

A seguinte definição para OTCA apresenta-se na doutrina nacional: 

“A operação de transposição de curso de água visa a levar o poder de 

combate para a margem oposta, transpondo um obstáculo aquático, 

assegurando a integridade e a impulsão das forças” (BRASIL, 2008, p.4-12). 

As principais características da OTCA são: 

 

“a) a necessidade de grande quantidade de equipamento especializado e de 
pessoal especialmente instruído e treinado; 
b) a complexidade de comando e de controle nas unidades e das grandes 
unidades, em face das restrições de espaço, de trânsito e de comunicações; 
c) a vulnerabilidade a ataques aéreos; e  
d) um número limitado de linhas de ação” (BRASIL, 2018a, p. 6-4). 

 

 

3.1.1 Os tipos de curso de água 

 

 

Existem ainda os tipos de curso de água definidos em manual: 

 

“(1) curso de água obstáculo – todos os cursos de água não-vadeáveis; 
(2) curso de água obstáculo de vulto- todos os cursos de água com largura 
entre cem e trezentos metros; 
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(3) cursos de água obstáculo de grande vulto- todos os cursos de água com 
largura superior a trezentos metros” (BRASIL, 1996, p. 1-2). 
 

 De acordo com o tipo de rio e o inimigo presente na margem oposta, é definido 

o tipo de transposição a ser realizada, bem como o escalão que realiza a OTCA. 

 

 “Nas operações de transposição de cursos de água obstáculo, a busca 
e a manutenção da iniciativa, por meio da rapidez e da surpresa, é um 
aspecto fundamental para o sucesso. Assim sendo, as divisões de exército, 
as brigadas e as unidades devem estar preparadas para transpor cursos de 
água obstáculos o mais rapidamente possível, com o mínimo de perda de 
impulsão, de modo a não perder a iniciativa e a manter o inimigo sob pressão” 
(BRASIL, 2018b, p. 6-4). 

    

 O Corpo de Exército deve ser o escalão empregado para uma OTCA a ser 

realizada sobre um rio obstáculo de grande vulto, devido à quantidade de meios 

mobilizados para tal operação. Enquanto a divisão de exército está em condições de 

realizar a OTCA nos demais tipos de cursos de água. Pode-se inferir que, para OTCA 

imediata, a Brigada tem condições de executar a missão, desde que devidamente 

reforçada (BRASIL, 2018b).  

 Quanto ao responsável pelo planejamento de OTCA: 

 

“O planejamento geral da operação de transposição de um curso de água é 
de responsabilidade do comandante do grande comando operacional ou da 
grande unidade. Ele é, normalmente, assessorado pelo comandante da 
Engenharia de seu escalão, que auxilia na definição do tipo de transposição, 
na concepção da operação de transposição e nas ações de conduta” 
(BRASIL, 2018b, p. 6-5). 
 

 

3.1.2 Operações de Transposição de Curso de Água Imediata 

 

 

“Uma transposição de curso de água pode ser imediata ou preparada. A 
transposição imediata é uma operação planejada e executada com um 
mínimo de perda de impulsão pela tropa que se defronta com o obstáculo. Na 
transposição preparada, a tropa atacante é obrigada a uma parada para a 
concentração das forças e dos meios de travessia necessários, perdendo sua 
impulsão” (BRASIL, 2018a, p. 4-12)  

 

 Em consonância com a definição acima, fica evidente que a determinação do 

tipo de OTCA sofre influência direta da presença do inimigo na segunda margem do 

rio. São condicionantes para a OTCA imediata: a presença de um inimigo de 
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resistência débil; não devendo estar alerta, estar mal preparado e sem organização; 

e não deve dispor de apoio de artilharia ou armas de grosso calibre, sendo factível 

aferrá-lo pelo fogo, para que os demais elementos possam realizar a travessia e 

estejam em condições de combater na segunda margem (BRASIL, 1996).   

 

 

3.1.3 O planejamento da OTCA 

 

 

A sequência de planejamento a ser seguida para a conquista de uma cabeça 

de ponte na segunda margem do rio transcorre na mesma ordem para as 

transposições imediatas e preparadas. Tanto uma quanto a outra devem ter seu 

planejamento executado de forma inversa em relação à cronologia, ou seja, os planos 

devem ser pensados da segunda margem para a primeira margem (BRASIL, 1996). 

A ordem prevista para este planejamento é: 

 

“(1) Seleção da cabeça-de-ponte desejável. 
(2) Determinação do dispositivo para a manutenção da cabeça-de-ponte. 
(3) Determinação do grau de controle desejável. 
(4) Estimativa de tempo necessário para a conquista da cabeça-de-ponte. 
(5) Estabelecimento de medidas de coordenação e controle. 
(6) Determinação do dispositivo para a conquista da cabeça-de-ponte. 
(7) Estabelecimento do dispositivo para a conquista da cabeça-d-ponte. 
(8) Confecção de planos” (BRASIL, 1996, p. 3-3).   

 

As manobras de flanco são preferíveis para que não se incida sobre o centro 

do dispositivo inimigo, onde concentra o seu maior poder de combate e capacidade 

defensiva (BRASIL, 2019b).  

É possível planejar, de acordo com a capacidade de engenharia orgânica da 

Bda C Mec, a seguinte dosagem para travessia dos meios: 

 

“a) um local de travessia de assalto para cada elemento de assalto no valor 
unidade, com frente de 500 a 2000 metros; 
b) uma passadeira, de até 144 metros, para toda a brigada. Em rios de até 
40 metros, as passadeiras podem substituir os botes de assalto, devendo ser 
empregadas na dosagem de uma por subunidade empregada em 1° escalão; 
c) um local de portada leve para elemento valor unidade empregado em 1º 
escalão; 
d) dois locais de portada pesada para elemento valor unidade empregado em 
1º escalão” (BRASIL, 2019b, p. 4-144). 
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3.1.3.1 Seleção da cabeça-de-ponte desejável 

 

 

Basicamente, dois aspectos são determinantes para escolha da cabeça-de-

ponte: a segurança proporcionada pela região de acidentes capitais da segunda 

margem e a possibilidade de lançamento para os objetivos finais. Esta seleção segue, 

ainda, dois passos, o primeiro é a determinação da frente para travessia, e o segundo 

a determinação da profundidade da cabeça-de-ponte (BRASIL, 1996). 

O estudo dos fatores da decisão como missão, terreno, inimigo e meios 

disponíveis é fundamental para a determinação tanto da frente de travessia, como da 

profundidade da cabeça-de-ponte. 

O levantamento de Elementos Essenciais de Inteligência (EEI) é fundamental 

para o sucesso da OTCA. São eles:  

 

“a) informações detalhadas sobre o terreno, o inimigo (dispositivo, 
composição e valor) e as condições meteorológicas na área de travessia; 
b) superioridade aérea local; 
c) meios adequados para travessia; 
d) sistema de apoio de fogo inimigo; e  
e) sistema de comando e controle e guerra eletrônica inimigos” (BRASIL, 
2016, p.10-13). 

  

 Além disso, para que a engenharia possa realizar seu planejamento técnico e 

de emprego de lançamento das pontes e portadas, cabe o esclarecimento dos 

seguintes aspectos do curso de água pela Inteligência: 

  

“(a) largura e a profundidade do curso de água; 
(b) a possibilidade de sua transposição a vau por tropas e veículos; 
(c) a velocidade e as características da corrente; 
(d) a existência de correntes transversais, de correntes descendentes e de 
correntes de maré; 
(e) a altura, a inclinação e as condições das margens; 
(f) as condições do leito do rio; 
(g) a localização de obstáculos; 
(h) a localização de barragens e outras obras e seus efeitos nas 
características do curso de água; 
(i) as possibilidades de inundação e congelamento.” (BRASIL, 1996, p. 2-2) 

 

 As informações acima farão parte de um relatório especial para transposição, 

juntamente com outras informações levantadas, como: obstáculos naturais e 

artificiais; os efeitos do terreno sobre a parte tática da operação; as condições 

meteorológicas; situação dos locais de travessia e suas características; e os recursos 
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disponíveis na área, como ferramentas, estruturas de aço, madeira e cascalho 

(BRASIL, 1996).  

Segue o exemplo de um croqui e relatório especial de transposição: 

 

 

 
Figura 1 - Exemplo de croqui de relatório especial para transposição 
Fonte: BRASIL, 1996, p. 2-3 
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Figura 2 - Exemplo de relatório especial para transposição 
Fonte: BRASIL, 1996, p. 2-4 

 

 

3.1.3.2 Determinação do dispositivo para a manutenção da cabeça-de-ponte 

 

 

 “(1) O dispositivo a ser adotado para manutenção da cabeça de ponte é 
considerado na montagem do ataque inicial. 
(2) Sua determinação baseia-se, principalmente, no estudo das vias de 
acesso do inimigo para o interior da C Pnt e das regiões de bloqueio dessas 
vias de acesso, na linha de C Pnt e em profundidade. Com isso, visualiza-se 
o nucleamento defensivo necessário para definir as áreas de 
responsabilidade para os elementos subordinados” (BRASIL, 1996, p. 3-5) 

 

 

3.1.3.3 Determinação do grau de controle desejável 
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O grau de controle é estabelecido em função dos fatores de decisão Missão, 

Terreno, Inimigo e Meios no que tange ao grau de dependência da progressão da 

força atacante, sendo determinado pelas medidas de coordenação e controle 

necessárias (BRASIL, 1996). 

Deve-se levar em consideração a “conjugação de esforços, mudança de ritmo 

e reajustamento do dispositivo” (BRASIL, 1996. p. 3-7), para o estabelecimento de 

medidas de controle adequadas. 

Em relação aos fatores de decisão: 

 

“(a) Missão – Quanto maior a necessidade de rapidez, menores devem ser 
as medidas de coordenação e controle que restrinjam a progressão das 
peças de manobra. 
(b) Terreno – Quanto mais favorável for para o inimigo defender quanto maior 
for o valor do rio como obstáculo, maior deve ser o grau de controle que a 
força executante da transposição deve impor às suas peças de manobra. 
(c) Inimigo – Quanto maior for o seu poder de combate; quanto mais completo 
for o seu desdobramento em largura e profundidade; quanto maior for a sua 
possibilidade de reforçar os elementos empenhados e de realizar contra-
ataques de destruição, antes da C Pnt ser estabelecida, maior deve ser o 
grau de controle da operação. 
(d) Missão – Quanto maior for o poder de combate, considerando-se o valor, 
a natureza, a disponibilidade dos apoios ao combate e logístico, menor deve 
ser a necessidade de centralização do controle” (BRASIL, 1996, p. 3-7). 

 

 

3.1.3.4 Estimativa de tempo necessário para a conquista da cabeça-de-ponte 

 

 

Apesar de ser uma tarefa bastante difícil, estipular um prazo para a conquista 

da cabeça-de-ponte é uma tarefa fundamental para o planejador, através dos 

conhecimentos existentes e complementado com novos dados em seu trabalho, 

poderá determinar a hora de ataque (hora H), além de determinar as linhas de ação 

relativas à composição de meio, apoio ao combate e apoio logístico (BRASIL, 1996).  

Os principais fatores a serem observados são: 

 

“(a) as condições meteorológicas e do terreno; 
(b) os prazos para deslocamentos até o curso de água; 
(c) as condições em que a tropa se desloca para o rio (coberta, enfiada, 
estradas, através campo, etc) 
(d) a quantidade e o tipo do material utilizado no assalto e na travessia dos 
demais elementos; 
(e) a distância entre o rio obstáculo e os objetivos da cabeça-de-ponte; 
(f) a velocidade de progressão da força, verificando-se o poder relativo e os 
dados de planejamento; 
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(g) o emprego ou não de forças aeromóveis ou aeroterrestres; 
(h) a disponibilidade ou não de meios de visão noturna ou para a iluminação 
do campo de batalha; 
(i) a rede de estradas na párea de travessia; 
(j) as características do curso de água obstáculo; 
(l) os tempos necessários à consolidação dos objetivos a serem 
conquistados; 
(m) os dados de rendimento dos materiais de engenharia empregados na 
transposição” (BRASIL, 1996, p. 3-8). 

 

 

3.1.3.5 Estabelecimento de medidas de coordenação e controle 

 

 

“As medidas de coordenação e controle são os meios de que dispõe o 

comandante para exercer o controle no grau desejável” (BRASIL, 1996, p. 3-8). A 

OTCA Imediata terá medidas de coordenação menos restritivas e numerosas que uma 

OTCA preparada, tendo em vista que o rio obstáculo apresenta menor envergadura. 

 

 

3.1.3.6 Determinação do dispositivo para a conquista da cabeça-de-ponte 

 

 

Apesar de existir uma determinada ordem sequencial e esta fase ser posterior 

às demais, deve haver “a análise conjunta do dispositivo inicial, dispositivo para a 

conquista, dispositivo para a manutenção da C Pnt e dispositivo para a o 

prosseguimento” (BRASIL, 1996, p.3-8). 

Os fatores da decisão que irão balizar a determinação do dispositivo para a 

conquista da cabeça-de-ponte são: 

 

“(a) Missão – Previsão ou não de emprego de meios blindados em ações 
profundas. Prazos e outras imposições do escalão superior. 
(b) Terreno – Características do obstáculo, condições do solo e valor 
defensivo para o Inimigo; valor defensivo da linha de C Pnt selecionada; 
disponibilidade de locais de travessia. 
(c) Inimigo – Valor, natureza, deficiências, peculiaridades e possibilidades. 
(d) Meios – Situação e dispositivo em que se encontram os nossos meios 
para a realização da transposição. Apoio de fogo e aéreo, inclusive para 
operações aeromóveis; possibilidades dos meios de engenharia, orgânicos e 
do escalão superior, disponíveis para a operação; dispositivo visualizado para 
a manutenção da cabeça-de-ponte” (BRASIL, 1996, p. 3-8) 
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3.1.3.7 Estabelecimento de medidas de dissimulação tática da operação 

 

 

 As medidas de dissimulação tática, tais como as fintas, as demonstrações e a 

combinação destas, e ainda, o emprego de fumígenos, incursões e guerra eletrônica 

com vistas a iludir o inimigo fazem parte de um rol de ações que garantem vantagem 

para manobra, possibilitando a surpresa e a segurança, exigindo criatividade em sua 

concepção. Nas Brigadas, em OTCA Imediatas, as medidas de dissimulação podem 

ser planejadas, porém são coordenadas pelo comandante da divisão que a enquadra 

(BRASIL, 1996). 

Essas medidas contribuem para: 

 

“(1) obter a surpresa; 
(2) redispor as forças inimigas, de modo a favorecer a operação de 
transposição; 
(3) proteger as forças amigas e os equipamentos empregados; 
(4) diminuir o número de perdas (pessoal e material); 
(5) negar ao inimigo o conhecimento sobre o dispositivo, a composição, os 
movimentos e os planos da força de transposição” (BRASIL, 1996, p. 3-26)  

 

 

3.1.3.8 Confecção de planos  

 

 

Os planos de transposição imediata estarão anexos ao plano de operações da 

manobra, exceto se a manobra fim tratar do estabelecimento da cabeça-de-ponte. 

Cabe ressaltar que a simplicidade na confecção dos planos de uma OTCA como meio 

para outras ações ofensivas se solidifica em detalhar a OTCA no contexto da manobra 

geral, tornando-a menos complexa (BRASIL, 1996). 

Quando confeccionado um plano de transposição, são elaborados os seguintes 

anexos: 

 

“(a) plano de inteligência; 
(b) plano de apoio de fogos; 
(c) plano de travessia; 
(d) plano de comunicações; 
(e) plano de guerra eletrônica; 
(f) plano de dissimulação tática; 
(g) plano de movimento; 
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(h) plano de apoio logístico contendo, entre outros, o plano de circulação e 
controle de trânsito; 
(i) engenharia” (BRASIL, 1996, p. 3-9). 
 

Cabe ressaltar, que o apoio de fogo na OTCA é lançado “em posições tão 

avançadas quanto o sigilo permita” (BRASIL, 2015b, p. 5-22). Ademais, as ações 

atinentes à artilharia são as seguintes: 

 

“a) isolamento da área da cabeça-de-ponte, auxiliando o escalão de assalto 
a transpor o obstáculo; 
b) neutralização dos meios de apoio de fogo do inimigo nas áreas de travessia 
e nos locais onde há previsão de emprego de meios aeromóveis; 
c) apoio de iluminação para travessia; e 
d) participação no plano de dissimulação por meio da realização de fogos em 
áreas não previstas para a travessia” (BRASIL, 2015b, p. 5-22).  

  

Quanto ao planejamento logístico, sobressaem os seguintes aspectos nas 

funções logísticas suprimento, engenharia, manutenção, transporte, saúde e 

salvamento: 

 

“Na função logística engenharia, deve haver preocupação com a gestão 
ambiental, previsão e provisão nos Sup Cl IV e VI. 
Na função logística manutenção, há o aumento da demanda de manutenção 
de material de engenharia. 
Na função logística transporte, o planejamento é feito pelo Esc Sp, cabendo 
às unidades ajustarem seus meios. Deve ser dada ênfase especial ao 
cumprimento dos planos de movimento e de controle de circulação de 
trânsito, emitidos pelo Esc Sp. 
Na função logística saúde, pode haver aumento de número de baixas levando 
à necessidade de adoção de Evacuação Aeromédica. 
Na função logística salvamento, pode haver a necessidade d desencalhe ou 
reflutuação de meios” (BRASIL, 2019a, p. 6-13). 

 

 

3.1.4 A execução da OTCA 

 

 

A execução da OTCA é subdividida em 6 etapas: Avanço para o rio, conquista 

e manutenção da margem amiga, reunião e preparação para travessia, a travessia, 

avanço na segunda margem e estabelecimento da cabeça-de-ponte (BRASIL, 1996). 

 

 

3.1.4.1 Avanço para o rio 
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Durante a progressão a força atacante é desdobrada independentemente das 

dificuldades impostas pelo terreno ou obstáculos, neutraliza as forças inimigas 

presentes na primeira margem, e ainda, aproveita o momento de travessia do rio da 

força inimiga que retrai para destruí-la com mais facilidade, para isto, é fundamental 

um avanço agressivo e rápido (BRASIL, 1996). 

 

 

3.1.4.2 Conquista e manutenção da margem amiga 

 

 

Nesta etapa, as forças atacantes atingem o rio e “tentam uma transposição 

imediata, isolando, eliminando ou mesmo desbordando resistências inimigas” 

(BRASIL, 1996, p. 3-16). 

Caso não seja possível a transposição imediata, a força atacante prepara-se 

para apoiar a ultrapassagem de um escalão de assalto e buscam o controle e limpeza 

da margem amiga, principalmente nos locais de travessia (BRASIL, 1996).  

 

 

3.1.4.3 Reunião e preparação para a travessia 

 

 

É a fase mais crítica da OTCA, tendo em vista a necessidade de absoluto sigilo, 

sob pena de denunciar a posição e perder o fator surpresa. Nesta etapa, os meios são 

reunidos, deslocados para as posições de ataque de posteriormente para os locais de 

travessia e todas as ações são conduzidas com medidas severas de camuflagem, 

disciplina de luzes, ruídos e circulação (BRASIL, 1996). 

 

 

3.1.4.4 A travessia 

 

 

“(a) Na hora H, os elementos de primeiro escalão previstos para o assalto 
iniciam a transposição empregando botes de assalto, viaturas anfíbias, 
helicópteros e passadeiras, conforme o planejamento realizado. 
(b) Tendo em vista a grande vulnerabilidade da força atacante durante o 
assalto, deve-se dificultar ao máximo a observação do inimigo sobre os locais 
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de travessia. Assim sendo, a escolha da hora H, em períodos de pouca 
visibilidade (antes do início do crepúsculo ou durante forte nevoeiro) é 
preferível do que transpor o rio durante o dia ou noite com luar. 
(c) Em princípio, todo o fogo disponível deve ser empregado para neutralizar 
ou cegar as posições inimigas que batem, com fogos diretos, os locais 
utilizados na travessia, bem como todos os meios de apoio de fogo do inimigo. 
(d) Alcançada a segunda margem, as forças de assalto prosseguem visando 
a conquistar os primeiros objetivos intermediários impostos ou atingir uma 
linha que, retirando os fogos diretos do inimigo sobre o rio, proporcione 
segurança para a travessia de novos meios através de passadeiras e 
portadas. Para a execução da travessia do restante da divisão, crescem de 
importância os meios contínuos de travessia: as pontes” (BRASIL, 1996, p. 
3-17).   

 

 

3.1.4.5 Avanço na segunda margem 

 

 

Nesta etapa, deve-se buscar o aumento da velocidade sobre as zonas de ação 

onde foi obtido o êxito. Além disso, para determinadas situações, o ataque principal 

não ser definido torna a ação mais eficiente na segunda margem, aproveitando-se o 

êxito das forças que estiverem em maior sucesso (BRASIL, 1996).  

Os contra-ataques inimigos irão ocorrer, desde a travessia até as regiões 

profundas da força inimiga em primeiro escalão, principalmente com meios blindados. 

Diante disso, cabe a prioridade de travessia para os elementos que possam fazer 

frente a esta situação, propiciando mais segurança e poder de combate na segunda 

margem para a força atacante (BRASIL, 1996). 

Num primeiro momento, a força atacante possui pouca mobilidade tática, esta 

mobilidade aumenta com a travessia de CC e armas anticarro, estes farão frente aos 

contra-ataques inimigos e possibilitarão a travessia dos elementos de apoio de fogo, 

como artilharia, próximos elementos com prioridade na passagem (BRASIL, 1996). 

Os elementos de artilharia, em conjunto com elementos de apoio aerotático 

garantem, através de seu apoio de fogo de grosso calibre, ações para o rompimento 

do dispositivo inimigo na segunda margem e evitam as ações de contra-ataques de 

elementos ainda não empregados (BRASIL, 1996). 

Os elementos de apoio de fogo antiaéreos garantem a segurança dos locais de 

travessia e o apoio de fogo da Força Aérea deve garantir a superioridade aérea para 

execução da travessia (BRASIL, 1996). 

 



35 

 

 

 

3.1.4.6 Estabelecimento da cabeça-de-ponte 

 

 

Após a conquista dos objetivos intermediários, a força atacante aproveita o 

êxito inicial e busca a conquista dos objetivos que caracterizam a cabeça-de-ponte 

(BRASIL, 1996). 

A velocidade e a rapidez no prosseguimento devem ser a prioridade da força 

na linha de cabeça-de-ponte, os contra-ataques inimigos são minimizados nesta 

condição de domínio do terreno. Por outro lado, a adoção por parte do inimigo de 

ações que retardam o prosseguimento pode obrigar a força atacante a tomar ações 

defensivas com os elementos que mantém a cabeça-de-ponte, ou ainda, a 

configuração de um dispositivo defensivo típico, com limite anterior na área de defesa 

avançada apoiado na linha de cabeça-de-ponte, tendo em vista a possibilidade do 

desencadear de um contra-ataque para destruição das forças atacantes.  

 

 

3.2 A FT U BLD  

 

 

A Força-Tarefa é constituída para missões específicas, sob um comando único, 

de forma temporária, através da combinação de tropas de naturezas distintas e 

apresenta características como mobilidade, potência de fogo, proteção blindada, ação 

de choque e flexibilidade (BRASIL, 2020). 

Ao unir uma SU CC com uma SU Fuz Bld, a Força Terrestre obtém as Unidades 

de maior poder combate, sendo utilizadas, principalmente, em ações decisivas 

(BRASIL, 2020). 

Cabe a ressalva de que o RCB é considerado uma FT Bld, não sendo uma 

composição temporária. Por outro lado, é possível combinar RCC e Batalhões de 

Infantaria Blindados (BIB) com a finalidade de se obter um conjunto onde as 

possibilidades sejam complementadas e as limitações degradadas (BRASIL, 2020). 

Os RCB são oriundos das Brigadas de Cavalaria Mecanizada, enquanto o 

combinado de SU CC de RCC e SU Fuz de BIB tem origem nas Brigadas de Infantaria 

Blindada e Brigadas de Cavalaria Blindada. 
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3.2.1 Características 

 

 

São características da FT Bld: o combate embarcado aproveitando a proteção 

blindada das viaturas; a potência de fogo, principalmente em distâncias longas; a 

elevada mobilidade tática, em especial quando apoiada por elementos de engenharia; 

e os deslocamentos velozes mesmo em condições desfavoráveis de visibilidade e de 

terreno. Com sua flexibilidade proporcionada pelos elementos de manobra é possível 

adaptar-se aos diversos rumos da situação tática (BRASIL, 2020). 

 

 

3.2.2 Possibilidades 

 

 

Conhecer as possibilidades da FT U Bld constituída é de suma importância para 

compreender em quais situações seu emprego é mais adequado. 

Os elementos de manobra CC e Fuz complementam suas capacidades em 

material e emprego. Esta sinergia permite o emprego para missões que em separado 

não seriam possíveis de cumprir com a mesma eficiência. 

 

 

3.2.2.1 Possibilidades da FT U Bld constituída 

 

 

As possibilidades da FT U Bld constituída, isto é, a FT U Bld combinando ao 

menos uma SU CC e ao menos uma SU Fuz Bld, são: 

 

“a) realizar operações básicas e complementares, em terreno compatível com 
as suas viaturas blindadas, sob quaisquer condições de tempo e de 
visibilidade; 
b) participar de operações singulares conjuntas ou combinadas; 
c) receber elementos de combate, de apoio ao combate e de apoio logístico, 
ampliando sua capacidade de durar na ação e operar isoladamente, desde 
que não comprometa sua capacidade de comando e controle e de apoio 
logístico; 
d) realizar operações singulares, conjuntas ou combinadas; 
e) atuar (com limitações) em ambiente contaminado por agentes químico, 
biológico, radiológico e nuclear (QBRN); 
f) dispersar-se e concentrar-se rapidamente; 
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g) constituir reserva móvel do escalão superior; 
h) realizar contra-ataques, incursões, fintas e demonstrações; 
i) estabelecer ligações de combate e participar de junção; 
j) cerrar sobre o inimigo para destruí-lo, neutralizá-lo ou capturá-lo, utilizando 
o fogo, manobra, o combate aproximado e a ação de choque; 
k) operar sob condições de visibilidade limitada com emprego de meios de 
visão noturna e de vigilância eletrônica; 
l) conquistar e contribuir para a manutenção do terreno; 
m) atuar com aumentada capacidade de sobrevivência; 
n) fornecer elevado poder de fogo protegido e com alta precisão; 
0) executar manobras rápidas e profundas; 
p) empregar seus optrônicos para aumentar a capacidade de observação e 
vigilância; e 
q) causar impacto psicológico sobre o inimigo, derivado da sua ação de 
choque” (BRASIL, 2020, p. 2-14). 
 

Além disso, os RCB destacam possibilidades, como: 

 

“a) cerrar sobre o inimigo para destruí-lo, neutralizá-lo ou capturá-lo; 
b) participar de envolvimentos e desbordamentos; 
c) atacar sob fogo inimigo, aproveitar o êxito e perseguir o inimigo batido; 
d) realizar incursões; 
e) conquistar e manter terreno; 
f) realizar a transposição imediata de cursos de água (com limitações); 
g) contra-atacar sob fogo inimigo; 
h) realizar ligações de combate e junção; 
i) operar sob condições de visibilidade limitada, com emprego de meios de 
visão noturna; e 
j) atuar em ambiente contaminado por agente QBRN (com limitações)” 
(BRASIL, 2018a, p. 2-5). 

   

 

3.2.2.2 Possibilidades das SU CC nas FT U Bld  

 

 

Entre as possibilidades do CC na FT U Bld, destacam-se: 

 

“a) destruir pelo fogo, meios do inimigo, como blindados, veículos de 
transporte, peças de artilharia, instalações logísticas, postos de comando e 
outros, além de neutralizar tropas a pé; e 
b) apoiar pelo fogo a progressão dos Fuz Bld, quando impedidas de 
prosseguir” (BRASIL, 2020, p. 2-15). 
 

Além disso, o CC se integra ao Fuz Bld para as seguintes ações: 

 

“a) lideram a ação, sempre que possível; 
b) neutralizam ou destroem as armas e os Bld inimigos pelo fogo e 
movimento; 
c) proporcionam potência de fogo para possibilitar a progressão dos Fuz Bld; 
d) abrem passagens através de Obt de arame para os Fuz Bld (quando a pé); 
e 
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e) apóiam pelo fogo a transposição de cursos de água pelos Fuz Bld.” 
(BRASIL, 2020, p. 2-15). 

 

 

3.2.2.3 Possibilidades das SU Fuz Bld nas FT U Bld  

 

 

“a) acompanhar o ataque CC para destruir as resistências inimigas 
remanescentes; 
b) realizar a transposição de oportunidade e imediata de cursos de água 
(quando dotadas de viaturas blindadas anfíbias); 
c) conquistar e manter terreno (por períodos limitados, como após a conquista 
e consolidação de um objetivo); e 
d) cerrar sobre o inimigo para destruí-lo, neutralizá-lo ou capturá-lo” (BRASIL, 
2020, p. 2-15). 
 

 

3.2.3 Limitações 

 

 

As limitações da FT Bld vão expressar o final da atuação deste importante 

elemento de manobra sem assunção de riscos em demasiado e comprometimento da 

missão, assim é possível aproveitar da melhor forma as suas ações no combate 

evitando expor a FT Bld a situações que não permitam o emprego adequado do 

combinado CC e Fuz Bld, entre as principais limitações apresentam-se: 

 

“a) mobilidade restrita nos terrenos montanhosos, florestas, áreas 
fortificadas, áreas construídas, rios com margens taludadas e outros terrenos 
acidentados, arenosos, pedregosos, pantanosos e com vegetação densa; 
b) sensibilidade às condições meteorológicas adversas, com redução de sua 
mobilidade tática; 
c) vulnerabilidade aos ataques aéreos; 
d) dificuldade de manutenção do sigilo de suas operações, em virtude do 
ruído e da poeira decorrentes do deslocamento de suas viaturas; 
e) necessidade de transporte rodoviário ou ferroviário para deslocamentos 
administrativos a grandes distâncias; 
f) reduzida capacidade de transposição de cursos de água com seus meios 
orgânicos; 
g) limitação do poder de fogo em áreas edificadas, cobertas e de vegetação 
densa; 
h) restrição de mobilidade frente ao largo emprego de minas AC e Obt 
artificiais; 
i) necessidade de volumoso Ap Log, particularmente de suprimentos das 
classes III, V e IX; 
j) vulnerabilidade aos ataques QBRN; e 
k) vulnerabilidade às ações de guerra eletrônica (GE) e à interferência nos 
sistemas de comunicações e georreferenciamento” (BRASIL, 2020, p. 2-15). 
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3.2.4 FT U Bld em emprego nas OTCA Imediatas em Operações Ofensivas 

 

 

A OTCA está no rol de Operações complementares das quais os elementos de 

Cavalaria podem participar, estas operações têm a finalidade de melhorar o 

andamento das operações básicas (Ofensiva e Defensiva), aperfeiçoando, ampliando 

e complementando, garantindo assim a maximização da utilização dos elementos de 

movimento e manobra, apoio ao combate e apoio logístico da Força Terrestre 

(BRASIL, 2018a).  

O quadro comparativo de adequação da FT Bld para cada tipo de operação 

demonstra a importância desta peça de manobra, principalmente, na Ofensiva: 

 

 

AÇÃO TÁTICA FT RCC FT BIB RCB 

ATACAR 1 2 2 

DEFENDER 3 2 2 

COBRIR 3 3 3 

PROTEGER 2 2 2 

VIGIAR 2 1 1 

DESBORDAR 1 1 1 

RECONHECER 3 2 2 

RECONHECER 
EM 

FORÇA 
1 1 1 

APROVEITAR O 
ÊXITO 

1 1 1 

PERSEGUIR 1 1 1 

LEGENDA 

1 Ideal 

2 Somente contra inimigo similar 

3 Desde que apoiado 

X Não capacitado 
Figura 3 - Adequação das FT U Bld para executar os diversos tipos de ações 
Fonte: BRASIL, 2020, p. 2-17 

 

No emprego do combinado CC-Fuz, há a previsão doutrinária de 3 processos: 

ataque em uma mesma direção, ataque em direções convergentes e CC apoiando o 

ataque dos Fuz pelo fogo, outras variações irão derivar com a condicionante do Fuz 

estar ou não embarcado e ainda podem variar dependendo da direção do ataque 

(BRASIL, 2020). 
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Neste estudo, o processo a ser evidenciado é o CC apoiando pelo fogo o ataque 

dos Fuz Bld, após o CC deparar-se com um curso de água obstáculo, porém não 

obstáculo aos Fuz Bld, conforme a figura a seguir: 

 

 

 

Figura 4 - CC apoiando pelo fogo a transposição dos Fuz Bld 
Fonte: BRASIL, 2020, p. 4-32 

 

Corroborando com a doutrina nacional encontrada, ressalta-se que os 

elementos de Cavalaria Blindada podem realizar ações de dissimulação com a 

finalidade de possibilitar a OTCA (BRASIL, 2018a). 

Para contribuírem para o êxito e garantir a velocidade de execução da OTCA, 

as tropas de Cavalaria estão aptas a realizar: 

 

“a) reconhecimento das vias que conduzem ao curso de água e dos locais de 
travessia; 
b) conquista de pontes e meios descontínuos de travessia intactos; 
c) conquista dos locais de travessia; 
d) conquista e manutenção de objetivos que dominem os locais de travessia; 
e) realização de ações de dissimulação; e 
f) contra-ataques para neutralizar penetrações do inimigo na cabeça-de-
ponte, caso tenha sido estabelecida” (BRASIL, 2018a, p. 4-12) 

 

 

3.2.5 A Dissimulação tática da FT Bld nas OTCA Imediatas 
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A FT Bld pode ser empregada nas OTCA Imediatas de forma primordial na 

eliminação das penetrações na linha da cabeça de ponte, bem como para manter a 

agressividade evitando contra-ataques por parte do inimigo. Porém, seu emprego na 

dissimulação tática pode ser planejado, através de Fintas e Demonstrações. 

“A Demonstração é uma ação destinada a iludir o inimigo por meio de uma 

exibição de força, em área onde não se procura obter uma decisão, sem, contudo, 

haver o contato” (BRASIL, 1996, p.3-28). A FT Bld pode executar este tipo de ação 

empregando fumígenos ou deslocando materiais diversos, como carros de combate 

para mais à frente de suas posições (BRASIL, 1996). 

Na figura a seguir, existe um exemplo de dissimulação do tipo demonstração: 

 

 

 
Figura 5 - Demonstração 
Fonte: BRASIL, 2014, p. 2-10 

 

“A Finta é um ataque secundário pouco profundo, com objetivo limitado, para 

iludir o inimigo e desviar sua atenção do ataque principal” (BRASIL, 1996, p. 3-27). 

A Finta busca a conquista de objetivos de valor para o inimigo, planejada fora 

da frente de travessia, buscando atrair sua reserva e revelar suas posições de fogos, 

o objetivo principal da Finta é iludir o inimigo, dentro de um quadro de dissimulação 

tática, quanto à verdadeira frente de travessia (BRASIL, 1996). 

Em contrapartida, caso haja “uma vantagem decisiva na segunda margem, 

providências imediatas deverão ser tomadas para explorar o seu sucesso” (BRASIL, 

1996, p. 3-27). 
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Cabe ressaltar que “os atacantes detêm a iniciativa, controlam o momento, local 

e objetivo da operação. Tal cenário permite aos comandantes o estabelecimento de 

objetivos de dissimulação precisos” (BRASIL, 2014, p. 2-2). 

Na figura a seguir, apresenta-se uma dissimulação do tipo finta: 

 

 

 

Figura 6 - Finta 
Fonte: BRASIL, 2014, p. 2-10 

 

 Após a apresentação do emprego da FT Bld em OTCA Imediata nas Operações 

Ofensivas, cabe destacar os principais aspectos, com foco nas diferenças mais 

evidentes, da doutrina norte-americana e da espanhola sobre este tema.  

 

 

3.3 A DOUTRINA NORTE-AMERICANA DE OTCA E SUAS PECULIARIDADES 

 

 

É inconteste a importância militar dos EUA no âmbito mundial, considerado um 

dos melhores e mais empregados nos mais diversos ambientes operacionais, 

devendo manter-se atualizado e eficiente. 

Este país é signatário de diversos tratados militares de grande importância, 

partícipe de diversas alianças de grande vulto, como OTAN. Portanto, fica evidente a 

sua importância para observação como referência doutrinária. 
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As OTCA são abordadas de forma muito semelhante pelo Exército norte-

americano e o brasileiro, porém existem diferenças como a divisão em três tipos de 

OTCA, a forma de abordagem, o desenvolvimento das ações pelo escalão que 

coordena, e principalmente, a abordagem da travessia por fundamentos que norteiam 

a operação de todos os tipos.   

 

 

3.3.1 Operações de travessia de rios 

 

 

Apesar da grande evolução tecnológica das armas, aviação, meios que 

permitam alta mobilidade e suporte, a travessia de rios continua requerendo especial 

atenção das tropas atacantes. As travessias revestem-se de fatores críticos, são 

manobras de alta complexidade e provocam a vulnerabilidade da tropa que está 

transpondo o rio. O ideal é que a travessia seja realizada de maneira rápida, do tipo 

apressada, dentro de um contexto de operações ofensivas e sempre que possível 

após um ataque (EUA, 2013). 

As paradas da tropa atacante refletem em mais tempo de preparação ao 

inimigo, tornando as posições defensivas mais fortes. O tamanho da travessia, a 

composição das forças amigas e o inimigo em presença na margem oposta trarão 

impacto direto nas decisões sobre os procedimentos a serem adotados, as técnicas 

de travessia a serem realizadas, bem como nas ações táticas a se desenvolverem 

(EUA, 2013). 

Na busca do sucesso da operação, ressalta-se a importância das brigadas de 

engenharia, possuidoras dos principais meios de ponte, bem como a possibilidade de 

emprego de elementos de defesa química, biológica, radiológica e nuclear (EUA, 

2013).  

“Existem três tipos de operações de travessia de rios: apressada, deliberada e 

retrógrada” (EUA, 2003, p. 12-21, tradução nossa). 

 Além disso, 

 

“A profundidade e largura do rio, as condições das margens, e a velocidade 
da corrente serão determinantes para a força de manobra poder cruzar 
através de vadeamento, nado, ou empregando veículos blindados lança-
ponte ou se outros recursos de ponte serão necessários” (EUA, 1998, p. 1-2, 
tradução nossa). 
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3.3.1.1 Escalão que coordena e desenvolve o tipo de OTCA 

 

 

As divisões norte-americanas recebem dos corpos de exército a missão e 

apoios, as divisões realizam a análise do terreno e desenvolvem os planos iniciais, 

enquanto a brigada realiza os planos detalhados (EUA, 1998). 

A análise do terreno é realizada pela companhia topográfica de apoio do corpo 

de exército, esta fornece os dados detalhados sobre os rios e sobreposições da área 

de travessia à divisão (EUA, 1998). 

 

 

3.3.2 As FT batalhões de infantaria mecanizada e tanque nas OTCA 

 

 

Este tipo de FT são o equivalente às FT Bld brasileiras, no que tange à sua 

composição dos elementos de manobra, podendo ser forte em CC ou forte em 

infantaria mecanizada. Sua importância operacional para a doutrina norte-americana 

é encontrada a seguir: 

 

“O papel da tank and mechanized infantry battalion task force é lutar e vencer 
os combates em qualquer parte do campo de batalha. A FT combina os 
esforços das equipes de suas companhias, suporte ao combate, e elementos 
de suporte de serviço de combate para executar missões táticas como parte 
de operação de brigada ou divisão. Infantaria mecanizada e os batalhões de 
blindados são parte essencial da formação principal do Exército para 
condução sustentada de armas combinadas e concluir as operações 
terrestres de combate. Os blindados americanos e os batalhões de infantaria 
mecanizado servem como um dissuasor dos conflitos armados é capaz de 
operar no mundo todo e conduzir operações de amplo espectro” (EUA, 2003, 
p.1-1, tradução nossa). 

 

As capacidades de aplicação do poder de combate da FT são: 

 

“Conduzir operações de combate sustentadas em todos os ambientes com 
apropriado reforço e suporte. 
Conduzir operações ofensivas. 
Conduzir operações defensivas. 
Realizar movimentos rápidos e penetrações limitadas. 
Explorar o sucesso e perseguir um inimigo derrotado como parte de uma 
força maior. 
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Conduzir operações de segurança (avanço, flanco ou retaguarda) para uma 
força maior. 
Conduzir operações de estabilidade e operações de apoio como parte de uma 
força maior. 
Conduzir operações com forças de infantaria leve” (EUA, 2003, p.2-4, 
tradução nossa). 

 

Por outro lado, as limitações da FT podem ser descritas a seguir: 

 

“Requisitos de levantamento estratégico atrasam o desenvolvimento das 
forças mecanizadas e blindadas do interior ou bases para dentro da área de 
operações. 
A alta densidade de veículos sobre lagartas e rodas limita a manobra e poder 
de fogo dos FT, particularmente em áreas urbanas, selvas densas e florestas, 
terrenos íngremes e grandes obstáculos de água. 
O consumo de itens de suprimentos é alto, especialmente das Classes III, V 
e IX” (EUA, 2003, p. 2-4, tradução nossa) 

 

As transposições, tanto deliberadas, como retrógradas são centralizadas pelas 

divisões e brigadas, porém as FT batalhão realizam as apressadas, aproveitando o 

momento da operação, a fraca resistência inimiga na margem oposta e o rio em 

presença não sendo um obstáculo severo, normalmente em continuidade a um ataque 

através do rio (EUA, 2003). 

“A FT deve coordenar para suporte através da brigada o quanto antes no 

processo de planejamento” (EUA, 2003, p.12-22, tradução nossa). 

Algumas considerações são importantes para fins de planejamento da FT nas 

operações de travessia apressada, tais como: 

 

“(a) Como os veículos escoam rapidamente quando saem, as margens 
inicialmente firmes, tendem a deteriorar-se rapidamente com o uso do mesmo 
ponto de saída. A existência de lama ou superfície irregular degradam ainda 
mais a porcentagem de declive que os veículos podem superar. Ao selecionar 
um local de vadeamento em uma travessia, a profundidade de água é o fator 
mais significativo. A profundidade da água pode mudar devido ao fundo de 
lama ou irregular (pedregulhos e buracos). 
(b) Se possível a FT cruza o obstáculo de água em vários pontos ao longo de 
uma ampla frente nadando ou vadeando forças embarcadas ou 
desembarcadas. Faz a travessia assim que seus elementos atingirem o 
obstáculo. Como a maior parte da FT cruza a água, o mínimo de forças 
permanece para proteger os locais de travessia. 
(c) A FT pode usar meios de passagens expeditos se eles estiverem 
prontamente disponíveis e puderem ser transportados para o local de 
travessia. Esclarecedores e outros elementos de reconhecimento devem 
observar o material ou recursos existentes que podem ser usados como 
dispositivos de cruzamento expeditos. Esses incluem tubo de bueiro, madeira 
serrada ou equipamento danificado pela guerra. Os sistemas de ligação de 
tubos, que consiste em feixes de tubos de plástico de alta densidade, de 8 
polegadas, ligados entre si, ode preencher lacunas de até 9 metros de 
profundidade e suportar até 70 toneladas. 
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(d) Um procedimento operacional permanente bem praticado reduz o 
planejamento necessário e o tempo de preparação. Uma ordem concisa 
articulando claramente a intenção do comandante permite a exploração onde 
quer que unidades subordinadas forcem a travessia. Quando possível, os 
elementos avançados aproveitam a existência de meios intactos de 
cruzamento e à frente do corpo principal. 
(e) Quando enfrentando resistência inimiga insignificante ou leve sobre 
ambas as margens, a força não precisa acabar com todas as forças inimigas 
do rio para realizar uma travessia apressada. Aproveita a velocidade da 
travessia e a capacidade limitada do inimigo de se opor à travessia 
efetivamente” (EUA, 2003, p.12-22, tradução nossa). 
 

Diante disso, ressalta-se a importância de as FT cruzarem suas zonas de 

travessia com a máxima presteza, evitando-se perder tempo e em múltiplos pontos 

(EUA, 2003). 

 

 

3.3.3 Fundamentos da doutrina norte-americana sobre OTCA 

 

 

Diferentemente da doutrina brasileira, a doutrina norte-americana abarca a 

concepção de fundamentos doutrinários para as OTCA, Crossing Fundamentals. Tais 

fundamentos norteiam as transposições de todos os tipos: deliberada, apressada ou 

retrógrada, são: 

 

 

3.3.3.1 Surpresa 

 

 

A surpresa minimiza as desvantagens da tropa que realiza a travessia, como o 

número pequeno de locais de travessia que limitam a tropa atacante, a divisão das 

forças de combate em margens separadas e a exposição da tropa no momento em 

que realiza a transposição do curso de água.  

O inimigo aguarda o cruzamento do rio, porém desconhece onde e quando irá 

acontecer. As medidas de segurança nas operações crescem de importância 

principalmente em relação à camuflagem, disciplina de luzes e ruídos (EUA, 1998). 

A utilização de fumígenos, aproveitamento da névoa, escuridão total, tornam-

se fundamentais para a surpresa e sucesso da operação de transposição, apesar da 

alta tecnologia para busca e obtenção de informações de inteligência (EUA, 1998). 
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3.3.3.2 Preparação extensa 

 

 

A preparação extensa deve ser desenvolvida o quanto antes, constituindo-se 

da compreensão do inimigo, terreno da área de travessia, sendo a inteligência um 

fator preponderante (EUA, 1998). 

Além disso, as forças de suporte, geralmente constituídas por batalhões de 

engenharia, companhias de pontes, baterias antiaéreas, companhias de geração de 

fumaça, iniciam, imediatamente, os treinamentos para a travessia (EUA, 1998). 

Devem ser iniciados os trabalhos de planificação da manobra, do plano de 

engano em sincronia com o plano de tráfego, aliando o tempo e o local de travessia. 

Estas ações devem iniciar o mais brevemente possível, além disso, estes planos 

continuam sendo atualizados durante a preparação (EUA, 1998). 

Os ensaios em grande escala têm importante função para pormenorizar 

funções, estabelecer procedimentos, especificar comboios, complementar inspeções 

de equipamentos, e ainda desenvolver o trabalho em equipe e a sincronização das 

tarefas, além de garantir a unidade de esforço (EUA, 1998). 

 

 

3.3.3.3 Planos flexíveis 

 

 

A flexibilidade dos planos permite as adaptações, as mudanças e os ajustes 

necessários e precisos, para que, diante de situações ocorridas durante a execução, 

seja possível uma rápida tomada de decisão e reação das tropas atacantes. Nos 

planos de travessia a flexibilidade surge do minucioso planejamento (EUA, 1998). 

Fazem parte deste minucioso planejamento: 

 

“Múltiplas rotas de aproximação das áreas de montagem dos locais para 
travessia. 
Rotas laterais para redirecionar unidades para locais de alternativos de 
travessia. 
Locais de travessia alternativos e áreas de encenação para serem ativadas 
caso o inimigo feche por meio de ações as iniciais. 
Equipamento de travessia mantido em reserva para substituir perdas ou abrir 
locais de travessia alternativos” (EUA, 1998, p. 1-5, tradução nossa).  
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3.3.3.4 Controle de tráfego 

 

 

Um rio é um obstáculo que força a diminuição da velocidade e paradas de 

unidades, restringindo a liberdade de manobra. O controle de tráfego é essencial para 

na travessia das unidades seja seguida a sequência e os locais determinados. Assim, 

além de evitar a criação de alvos compensadores para fogos de artilharia ou fogo 

aéreo, contribui para flexibilidade dos planos, permitindo a mudança de rotas de 

unidades ou, caso necessário, reduzir o seu movimento de acordo com a necessidade 

tática do comandante (EUA, 1998). 

 

 

3.3.3.5 Organização 

 

 

O comandante tático organiza suas unidades em assalto, suporte de manobra 

e forças de cabeça-de-ponte. Além disso, as ordens emanadas dos quartéis-generais 

devem ser claras, simples e ensaiadas por todos, para que se mantenha a unidade 

de comando na operação (EUA, 1998). 

São utilizados os mesmos procedimentos em relação às redes de comando e 

controle das demais operações, porém pode ocorrer um acréscimo de tarefas de 

comunicações quando solicitado para esta operação em específico (EUA, 1998). 

A gestão do terreno é essencial para evitar a interferência entre os elementos 

na OTCA, tendo em vista que ao haver descompasso de movimento entre as forças, 

estas podem se tornar alvos compensadores para tiros indiretos e ataques aéreos 

inimigos (EUA, 1998). 

 

 

3.3.3.6 Velocidade 

 

 

Além de um fundamento da OTCA norte-americana, a velocidade está 

intimamente ligada às Operações Ofensivas, se relacionando diretamente à 
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agressividade, rapidez e impulsão das ações sobre o inimigo.  Como fundamento das 

OTCA norte-americana, apresenta a seguinte compreensão: 

 

“A travessia de um rio é uma corrida entre as forças que de travessia e o 
inimigo para emassar o poder de combate sobre a margem oposta. Quanto 
mais a força demora para cruzar o rio, menos provável será o sucesso, pois 
o inimigo derrotará em partes os elementos divididos pelo rio. A velocidade é 
tão importante para o sucesso da travessia que extraordinariamente medidas 
são justificadas para mantê-la. O comandante não deve permitir nenhuma 
interferência com o fluxo de veículos e unidades uma vez que a travessia 
começou” (EUA, 1998, p. 1-6, tradução nossa). 
 

 

3.4 A DOUTRINA ESPANHOLA DE OTCA E SUAS PECULIARIDADES 

 

 

Após serem destacados os aspectos relativos à doutrina norte-americana, cabe 

o levantamento de aspectos importantes sobre a doutrina espanhola de OTCA EM 

Operações Ofensivas. 

Em operações ofensivas, o obstáculo de água requer a medida de forzar el 

curso de água, que significa romper a linha de defesa inimiga com uma penetração 

rápida e conquistar uma cabeça-de-ponte. Se a linha de defesa estiver separada do 

curso de água, cabe o emprego de unidades pesadas, com apoio e proteção de fogos 

de preparação sobre o inimigo que defende o curso de água (ESPANHA, 2003). 

Por outro lado, se a força defensora estiver apoiada no rio, e organizada de 

maneira adequada, este rio obtém um valor de obstáculo completo. Nesta situação, 

convém a força atacante o emprego de unidades ligeiras em detrimento das unidades 

pesadas através de infiltração (ESPANHA, 2003). 

 O inimigo, provavelmente, combinará o emprego de campos de minas para 

barrar o avanço da tropa atacante, após a preparação dos fogos, através de busca de 

contra-ataques com elementos blindados. Estes fatores devem ser considerados para 

composição dos escalões sucessivos de ataque, mantendo a disposição de suficiente 

potência de fogo para cumprimento da missão (ESPANHA, 2003). 

Percebe-se que na doutrina espanhola existe a atenção aos contra-ataques 

inimigos advindos após a tomada da cabeça de ponte. É dado ênfase na utilização de 

escalões sucessivos na manutenção das ações ofensivas para combater em melhores 

condições os contra-ataques inimigos que visam rechaçar o ataque envolvendo a 

OTCA.  
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3.4.1 Fases da missão 

 

 

A OTCA em Operações Ofensiva é dividida em 3 fases. A primeira é a fase de 

assalto, após segue a fase de ativação, por fim a fase de consolidação. Cada uma 

destas fases possui características importantes a serem consideradas para o êxito da 

travessia. 

 

 

3.4.1.1 Fase de assalto 

 

 

“O escalão de assalto estabelece uma posição do outro lado do obstáculo para 

eliminar o fogo direto inimigo e a observação dos pontos de passagem” (ESPANHA, 

2003, p.12-18, tradução nossa). 

Com os meios adequados, é possível realizar a travessia mesmo com a 

margem oposta defendida. Quando fracamente defendida, uma operação aeromóvel 

pode ser um meio de assalto. O sucesso nesta fase da missão se dá pelo emprego 

da infiltração, outra possibilidade, é o emprego de botes, vadeando com o uso de 

snorkel pela força que realiza a transposição e ainda, é possível pela a realização do 

transporte aéreo (ESPANHA, 2003). 

 

 

3.4.1.2 Fase de ativação 

 

 

Após o assalto estar concluído, e os objetivos protegidos, o restante da força 

deve realizar a travessia. Cabe aos engenheiros a preparação dos pontos de travessia 

e o cumprimento do Plano de Travessia, principalmente pelos elementos de controle 

de tráfego, coordenando a passagem do grosso da tropa pelo obstáculo. Estes setores 

poderão sofrer interferência das ações inimigas, pois o momento da passagem é 

crítico quanto à exposição da tropa. Diante disso, a flexibilidade toma destaque nas 

equipes, empregando, caso necessário, meios e passagens alternativos, bem como o 

uso de fumígenos ou divisão da ponte em balsas (ESPANHA, 2003).  
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“Uma vez que se cruza o obstáculo, elementos de vanguarda do grosso 

passarão através do escalão de assalto e deslocar-se-ão para assegurar os objetivos 

finais. Assegurados estes, a cabeça-de-ponte estará estabelecida” (ESPANHA, 2003, 

p. 12-19, tradução nossa). 

  

 

3.4.1.3 Fase de consolidação 

 

 

“Esta fase é uma extensão da fase de ativação. Eliminam-se as concentrações 

de resistências do inimigo e o resto do grosso e elementos de assalto da força de 

ruptura atravessam o obstáculo” (ESPANHA, 2003, p. 12-19, tradução nossa). 

É possível perceber a diferença entre as fases da OTCA em Operações 

Ofensivas da doutrina espanhola em relação à brasileira no número de divisões 

estabelecidas para tal operação e também na importância dada ao combate da 

presença inimiga na primeira margem. 

A doutrina brasileira apresenta, após a fase de avanço para o rio, a conquista 

e manutenção da margem amiga, diferentemente da espanhola, que não especifica 

este passo.    

 

 

3.4.2 Forças e missões 

 

 

A força que realiza a travessia deve ser dividida em duas partes: força em 

posição, posicionada mais próxima ao rio e força de passagem, subdividida em outras 

duas forças: força de cabeça-de-ponte e força de ruptura (ESPANHA, 2003). 

Em contrapartida, o agrupamento funcional presente na doutrina brasileira 

possui 5 divisões, apresentando os seguintes Escalões: “de assalto, de apoio de fogo, 

de engenharia, de acompanhamento e recuado” (BRASIL, 1996, p. 3-34). 

 

 

3.4.2.1 Força de posição 
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“Proporciona apoios de fogo e de outros tipos à força de cabeça-de-ponte 

durante a passagem. Em sua zona de ação, terá a responsabilidade, normalmente, 

da segurança, incluindo a defesa do obstáculo e da própria margem” (ESPANHA, 

2003, p. 12-19, tradução nossa). 

Esta força possui características do Escalão de apoio de fogo e Escalão de 

acompanhamento presente na doutrina nacional.  

Tais Escalões a função primordial de garantir o apoio de fogo às unidades em 

primeiro escalão e apoio para situações de contingência às unidades de assalto, 

respectivamente (BRASIL, 1996). 

 

 

3.4.2.2 Força de cabeça-de-ponte 

 

 

“Sua missão será ocupar e controlar o terreno para permitir a passagem segura 

de unidades e material, assim como o espaço de manobra necessário para as 

operações seguintes.” (ESPANHA, 2003, p. 12-19, tradução nossa). 

Esta força é, ainda, subdividida em escalão de assalto e grosso da força.  

 

 

3.4.2.2.1 Escalão de assalto 

 

 

“O Escalão de assalto tem a missão de ocupar sua posição, normalmente, 
mediante a conquista de objetivos intermediários. Isto impede a observação 
terrestre e o fogo direto do inimigo sobre o obstáculo, de forma que os pontos 
de passagem e a equipe possam preparar e manobrar para transpor o grosso 
e a força de ruptura ao outro lado com mínimas interferências” (ESPANHA, 
2003, p. 12-19, tradução nossa). 
 

 

3.4.2.2.2 Grosso da força 

 

 

“O grosso da força de cabeça-de-ponte realiza a ativação, incluindo a 
ocupação dos objetivos na linha de cabeça-de-ponte e as necessidades para 
sua consolidação. Dentro de sua zona de ação, a força de cabeça-de-ponte 
tem a responsabilidade normalmente de segurança, incluindo a defesa do 
outro lado do obstáculo” (ESPANHA, 2003, p. 12-19, tradução nossa). 
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3.4.2.3 Força de ruptura 

 

 

“Tem a missão de continuar a operação. Em algumas situações, esta pode ser 

uma missão adicional para a força de cabeça-de-ponte” (ESPANHA, 2003, p. 12-19, 

tradução nossa). 

O Escalão de assalto presente na doutrina brasileira possui semelhança 

funcional com as Força de Ruptura e Força de cabeça-de-ponte espanhola, tendo em 

vista que o Escalão de assalto possui a missão de conquista e prosseguimento das 

ações ofensivas. 

 Além disso, o Escalão de engenharia descrito na literatura nacional para OTCA 

não está presente na divisão de forças espanhola. Porém suas ações permeiam todas 

forças para execução de OTCA, devido a sua importância em operações que 

necessitam de grande quantidade de meios especializados de engenharia em todas 

as fases. 

 

 

3.4.3 Diferenças no apoio logístico da doutrina espanhola 

 

 

Na doutrina espanhola, está prevista a autossuficiência do abastecimento de 

combate, devido à distância de separação entre as tropas a serem apoiadas e as que 

irão apoiar, principalmente de Classe I, III e IV. Além disso, quanto às disposições 

sanitárias, está previsto o uso de helicópteros para realizar as tarefas de evacuação 

em postos a serem lançados nas duas margens do rio obstáculo e se for o caso, ainda 

lançar hospitais de campanha na margem oposta (ESPANHA, 2003). 

A doutrina nacional apresenta o Escalão recuado, “composto basicamente por 

unidades de apoio logístico” (BRASIL, 1996, p. 3-35). Além disso, no Escalão de 

acompanhamento estão previstas unidades logísticas “necessárias para o apoio 

imediato às unidades de assalto” (BRASIL, 1996, p. 3-35). 

Diante disso, é possível perceber uma diferença entre a cadeia logística da 

doutrina espanhola e da brasileira para apoio aos elementos mais avançados. A 

primeira propõe a autossuficiência aos elementos mais avançados, desdobrando 
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estruturas de apoio após a conquista da margem oposta, enquanto a segunda propõe 

estruturas desdobradas de forma avançada e recuada para todas as fases da OTCA. 
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4. ANÁLISE E RESULTADOS 

  

 

Um levantamento teórico sobre o tema foi realizado, além da aplicação de um 

questionário em 12 militares possuidores de conhecimentos e de experiência no 

assunto, estas ações foram concretizadas com a finalidade de verificar em que medida 

a doutrina brasileira atual atende o emprego da FT U Bld nas OTCA imediatas nas 

Operações Ofensivas. Estas informações tornam possível algumas inferências sobre 

o assunto abordado neste trabalho. 

Esta análise foi dividida em 3 partes para melhor compreensão: perfil dos 

participantes do questionário, fundamentos doutrinários e fases de execução da 

OTCA pela FT U Bld. 

 

 

4.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

 

Quanto a caracterização do perfil dos capitães participantes, o Gráfico 1, 

abaixo, mostra que predominaram os oriundos da Arma de Cavalaria em detrimento 

dos capitães da Arma de Infantaria, totalizando 9 cavalarianos e 3 infantes:  

 

 

 

Gráfico 1- Militares participantes do questionário por Arma 
Fonte: O autor 
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 Além disso, todos os participantes atenderam o pré-requisito metodológico de 

possuir o Curso de Operação da Viatura Blindada de Combate Carro de Combate 

Leopard 1A5 BR ou o Curso de Operação de Viatura Blindada de Transporte de 

Pessoal M113, a capacitação de alguns militares na área foi ainda complementada 

com Estágio de Operação da VBCCC M60 A3 TTS e Estágio Tático de Exploradores, 

conforme mostra o Gráfico 2, a seguir: 

 

 

 

Gráfico 2 – Militares possuidores de cursos operacionais na área de Blindados  
Fonte: O autor 

 

Os participantes serviram nas OM, conforme o Gráfico 3, abaixo: 

 

 

  

Gráfico 3 - Porcentagem por OM dos participantes 
Fonte: O autor 
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Percebe-se que, agregado à capacitação técnica e tática na área, todos os 

participantes permaneceram 3 anos ou mais em Unidades Blindadas, superando a 

imposição metodológica deste trabalho, de 2 anos ou mais neste tipo de OM. 

 Diante disso, o perfil dos militares questionados abrangeu militares da Armas 

de Cavalaria e Infantaria, com pelo menos 2 anos em Unidades Blindadas 

constituintes da FT U Bld, ou ainda possuidores de cursos técnicos e táticos que 

permitam o domínio do tema do estudo, conforme procedimento metodológico 

proposto para aplicação do questionário nos militares participantes. 

 

 

4.2 FUNDAMENTOS DOUTRINÁRIOS  

 

 

Foi ressaltado neste trabalho que não há previsão de fundamentos doutrinários 

básicos para as OTCA. Por outro lado, na doutrina norte-americana, existem os 

fundamentos que norteiam as ações das tropas, independentemente de sua natureza, 

para todos os tipos de OTCA.  

Neste contexto, os capitães envolvidos neste estudo apontaram, de forma 

afirmativa e unânime, que acreditam que deveriam existir fundamentos doutrinários 

para as OTCA. No gráfico 4, onde consta a opinião destes militares. É possível 

perceber que, apesar de todos os fundamentos presentes na doutrina norte-

americana de OTCA serem observados como possibilidade de utilização pela doutrina 

brasileira, tomam destaque a Preparação Extensa, a Organização e a Velocidade 

como os fundamentos mais apontados como importantes para a operação. 

Quanto ao atendimento relativo aos fundamentos para esta operação pela 

doutrina brasileira, foi colocado aos capitães que participaram deste estudo uma 

escala de 1 a 5, em que 1 se refere ao pouco atendimento da demanda e 5 ao 

atendimento pleno da demanda desta operação. 

O resultado mostrou que 75% escolheram a opção número 3; 16, 7% 

escolheram a opção 2; 8,3% escolheu a opção 1; e nenhum escolheu as opções 

número 4 e 5. Esse resultado evidencia que a maioria acredita que a doutrina atende 

em parte à demanda da OTCA relativa aos fundamentos doutrinários. Ainda houve a 

inferência, por parte de um dos capitães, sobre a importância da simplicidade nas 
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ações e sobre existência de um momento em que as tropas estão expostas durante a 

travessia tornando-as vulneráveis. 

 

 

 

Gráfico 4 - Fundamentos norte-americanos mais escolhidos 
Fonte: O autor 
   

Portanto, o atendimento da doutrina brasileira em relação aos fundamentos da 

OTCA ocorre em parte. Esse resultado muito se deve à ausência de fundamentos 

doutrinários para as OTCA como Velocidade, Preparação Extensa e Organização, 

apesar de eles nortearem a doutrina norte-americana. 

 

 

4.3 FASES DE EXECUÇÃO E FT U BLD    

 

 

 Os questionamentos relativos às fases de execução da OTCA Imediata pela 

FT U Bld em Operações Ofensivas objetivaram obter dos participantes as suas 

concepções relativas ao melhor emprego desta força, e ainda qual a melhor forma de 

uma transposição ocorrer. 

 Dos manuais, foi observado que a doutrina espanhola traz 3 fases distintas 

para a execução: Assalto, Ativação e Consolidação. Enquanto na doutrina brasileira 
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existem 6 fases distintas: Avanço para o rio, Conquista e manutenção da margem 

amiga, Reunião e preparação para travessia, A travessia, Avanço na segunda 

margem e Estabelecimento da cabeça-de-ponte (BRASIL, 1996).  

Ainda é possível inferir que a doutrina norte-americana apresenta 4 fases, 

apresentando semelhança à nacional, tais são elas: Avanço para rio, Assalto além do 

rio, Avanço para os bancos de saída e Segurança da linha de cabeça-de-ponte (EUA, 

1998, p. 5-1, tradução nossa). 

Os capitães em sua maioria acreditam que a doutrina brasileira atende às fases 

de execução de uma OTCA, porém com algumas divergências de opinião quanto ao 

ordenamento destas fases, e ainda supressão e inclusão de outras fases. 

Diante disso, fica evidente que a conquista de uma cabeça-de-ponte é uma das 

primeiras ações para o sucesso da operação e que existe um alinhamento quanto ao 

que prevê os manuais e o que é esperado pelos participantes com conhecimento 

técnico do assunto. 

Por outro lado, observando as ações da FT Bld nas OTCA Imediata em 

Operações Ofensivas, foram expostas as possíveis tarefas da FT U Bld previstas nos 

manuais brasileiros e nenhum dos capitães acredita que este elemento de manobra 

deva ser empregado na operação na “realização de ações de dissimulação” ou no 

“reconhecimento dos eixos que conduzem ao curso de água e aos locais de travessia” 

(BRASIL, 2019b, p. 4-145). 

 O emprego da FT U Bld em OTCA Imediata em Operações Ofensivas para a 

“conquista e manutenção de objetivos que dominem os locais de travessia” (BRASIL, 

2019b, p. 4-145) foi a principal tarefa elencada na opinião dos questionados com 

83,3% conforme o Gráfico 5. 

No espaço deixado para a opinião dos capitães participantes do estudo, 

baseando-se na experiência e conhecimento sobre o emprego da FT U Bld em OTCA 

Imediatas nas Operações Ofensivas, foi observada a possível semelhança de 

emprego a uma Operação Complementar de Abertura de Brecha.  

Além disso, ficou clara a importância da definição do escalão que irá transpor 

o curso de água, da definição de qual tipo de rio a FT Bld teria condições de transpor, 

dada a capacidade anfíbia das viaturas sobre lagartas, da divisão em fases da 

operação, e em que fase cada meio avança e realiza suas tarefas em prol da 

operação. 
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Gráfico 5 - Emprego da FT Bld em OTCA Imediatas em Operações Ofensivas 
Fonte: O autor 
  

Ademais, houve, ainda, a contribuição no sentido de a operação necessitar de 

grande preparação e planejamento, e ainda, sobre a necessidade de adestramento e 

possível atualização de Técnicas, Táticas e Procedimentos, tendo em vista que 

geralmente, a execução deste tipo de operação se restringe a demonstrações, 

causando o impacto de menor adestramento por parte da tropa a ser empregada. 

Em que pese, os aspectos supracitados somados à ausência de fundamentos 

básicos para esta operação apontarem a necessidade de um olhar crítico sobre a 

doutrina brasileira de OTCA, é possível perceber o alinhamento da doutrina nacional 

em relação às prescrições das doutrinas espanhola e americana.  

Os exércitos dos três países apresentam muitos pontos de congruência, diante 

da complexidade de planejamento, execução, necessidade de meios, técnicas, táticas 

a adestramento para esta operação. 

Essas importantes ideias possibilitam atingir o objetivo deste estudo no sentido 

de verificar em que medida a doutrina brasileira atende à demanda da OTCA Imediata 

em Operações Ofensivas quanto ao emprego da FT Bd U. 
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Portanto, é possível afirmar que a doutrina brasileira atende em parte às 

necessidades para o emprego da FT U Bld em OTCA Imediatas em Operações 

Ofensivas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

A origem deste estudo ocorreu da ausência de abordagem da FT Bld no manual 

específico de OTCA, principalmente no escalão Unidade. Além disso, a OTCA não se 

encontra no rol das Operações Complementares do manual das Forças-Tarefas 

Blindadas.  

Diante disso, o objetivo geral que norteou as ações foi verificar em que medida 

a doutrina brasileira atende à demanda de emprego da FT U Bld em OTCA Imediata 

em Operações Ofensivas.  

A metodologia adotada abrangeu a análise crítica dos manuais sobre o assunto 

na doutrina norte-americana e na doutrina espanhola, além da aplicação de um 

questionário em militares com experiência e conhecimento sobre o assunto. 

Dadas as principais divergências entre a doutrina brasileira, espanhola e norte-

americana, os militares considerados capacitados a opinar, definidos por fatores de 

inclusão e exclusão nos procedimentos metodológicos, apontaram importantes 

considerações. 

Em relação aos fundamentos da OTCA, os militares questionados apontaram 

que a proposição de fundamentos básicos para esta operação pode melhorar o 

atendimento da doutrina de OTCA. Cabe ressaltar que na doutrina norte-americana já 

existem fundamentos norteando ações de OTCA para as tropas deste país. 

Quanto às opiniões advindas da experiência e conhecimento dos participantes, 

cabe inferir a necessidade de estabelecer em que situações a FT U Bld pode ser uma 

força capaz de executar uma OTCA Imediata nas Operações Ofensivas, devidamente 

reforçado com os meios necessários, bem como as fases da operação e as técnicas 

táticas e procedimentos de execução. 

Além disso, foi observada a semelhança da OTCA com a Operação 

Complementar de Abertura de Brecha, podendo servir de lacuna para um estudo 

comparativo entre as Operações. 

Portanto, após a análise crítica das previsões doutrinárias brasileira, espanhola 

e norte americana e a observação dos resultados dos questionários sobre o emprego 

da FT U Bld nas OTCA Imediatas em Operações Ofensivas, verificou-se que a 

doutrina brasileira atende em parte à demanda de tal operação, cabendo um 

aprofundamento sobre o tema nas lacunas apresentadas. 
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APÊNDICE 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO 

Questionário sobre FT U Bld na Transposição de Curso de Água Imediata em 

Operações Ofensivas 

 

O seguinte questionário será utilizado como parte do Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 2021 do Cap STIVE 

ANDERSON SOARES PEREIRA. 

A seguinte coleta de dados, de especialistas, tem a finalidade de verificar em que 

medida a doutrina de emprego da Força-Tarefa Blindada Unidade (FT U Bld) nas 

Operações de Transposição de Curso de Água (OTCA) Imediata em Operações 

Ofensivas atende a demanda de tal Operação. 

Sua contribuição como especialista será fundamental na construção de 

conhecimento acerca desta lacuna na doutrina do Exército Brasileiro. 

 

Obs: Caso o senhor não tenha servido em RCB, RCC ou BIB por mais de 2 anos, ou 

ainda, não possua o Curso de Operação da Viatura Blindada de Combate Carro de 

Combate Leopard 1A5 BR ou o Curso de Operação de Viatura Blindada de 

Transporte de Pessoal M113, solicito a gentileza de não responder. 

 

Qual é o seu posto?_______________ 

 

Qual é a sua Arma? 

(   ) Infantaria     (   ) Cavalaria 

 

Marque quais os Cursos o senhor possui: 

(   ) Curso de Operação da Viatura Blindada de Combate Carro de Combate 

Leopard 1A5 BR . 

(   ) Curso de Operação de Viatura Blindada de Transporte de Pessoal M113. 
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(   )Outro:_______________________________________________________ 

 

O senhor serviu em quais OM? 

(   ) RCC 

(   ) RCB 

(   ) BIB 

(   ) Nenhuma das opções 

 

Quanto tempo? 

(   ) menos que 2 anos 

(   ) entre 2 e 3 anos 

(   ) mais que 3 anos 

 

 

1. Sobre os Fundamentos das Operações de Transposição de Curso de Água. 

Não há previsão de fundamentos específicos para OTCA no Manual C31-60, 

Operações de Transposição de Curso de Água, nem no manual EB70-MC 10.355, 

Forças-Tarefas Blindadas. Cabe ressaltar que a doutrina brasileira prevê o emprego 

de pelo menos o escalão Brigada para Operações de Transposição do Curso de 

Água Imediata. Estas ocorrem, normalmente, quando o inimigo encontra-se fraco 

na margem oposta. Além disso, dadas as peculiaridades da transposição imediata, 

as técnicas e táticas seguem as mesmas da transposição preparada. 

Para todos os questionamentos considere o escalão Unidade da Força-Tarefa 

Blindada. 

a. O senhor acredita que deveriam existir fundamentos básicos para esta operação 

na doutrina brasileira? 

(   ) Sim (   ) Não 
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b. Caso tenha respondido que "sim", dentre os Fundamentos abaixo (oriundos da 

doutrina norte-americana) quais o senhor acredita que atenderiam esta operação? 

(   ) Surpresa ("O inimigo aguarda o cruzamento do rio, porém desconhece onde e 

quando irá acontecer."). 

(  ) Preparação Extensa ("A preparação extensa deve ser desenvolvida o quanto 

antes, constituindo-se da compreensão do inimigo, terreno da área de travessia, 

sendo a inteligência um fator preponderante."). 

(   ) Planos Flexíveis ("A flexibilidade dos planos permite as adaptações, as mudanças 

e os ajustes necessários e precisos, para que, diante de situações ocorridas durante 

a execução, seja possível uma rápida tomada de decisão e reação das tropas 

atacantes."). 

(  ) Controle de tráfego ("O controle de tráfego é essencial para na travessia das 

unidades seja seguida a sequência e os locais determinados."). 

(   ) Organização ("A gestão do terreno é essencial para evitar a interferência entre 

os elementos, tendo em vista que ao haver descompasso de movimento entre as 

forças, estas podem se tornar alvos compensadores para tiros indiretos e ataques 

aéreos inimigos."). 

(   ) Velocidade ("a velocidade está intimamente ligada às Operações Ofensivas, se 

relacionando diretamente à agressividade, rapidez e impulsão das ações sobre o 

inimigo."). 

(   ) Nenhuma. 

(   ) Outro:___________________________________________________________ 

 

c. Na sua concepção, em relação aos Fundamentos das operações, a doutrina 

brasileira atual contempla em que medida o emprego da FT U Bld? Sendo 1 (um) para 

pouco e 5 (cinco) para plenamente. 

(   )1          (   )2           (   )3           (   )4         (   )5 

 

d. Este espaço é reservado para o senhor fazer as suas inferências quanto ao aspecto 

"Fundamentos da Operação de Transposição de Curso de Água", baseado em sua 

vivência profissional: 
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2. As próximas perguntas tratam sobre a ordem de execução nas Operações de 

Transposição de Curso de Água por parte da tropa atacante. Considere a FT U Bld 

na OTCA imediata em Operações Ofensivas. 

A doutrina brasileira e espanhola diferem quanto às fases na execução de uma 

OTCA, conforme o quadro abaixo: 

Diferenças nas fases de execução entre doutrina brasileira e espanhola 

 

Ordem Doutrina brasileira Doutrina Espanhola 

1 Avanço para o rio Assalto 

2 Conquista e manutenção da margem amiga Ativação 

3 Reunião e preparação para a travessia Consolidação 

4 A travessia - 

5 Avanço na segunda margem - 

6 Estabelecimento da cabeça-de-ponte - 

 

a. Para o senhor, independentemente do quadro acima, qual a melhor sequência das 

ações para travessia de rios por uma FT U Bld? 

 

b. Na opinião do senhor, a FT U Bld  em uma OTCA Imediata em Operações Ofensivas 

deve ser empregada para:  

 

(   ) Base de fogos na primeira margem. 

(   ) Assalto à segunda margem e conquista da cabeça-de-ponte. 

(   ) Neutralizar penetrações inimigas após a conquista da cabeça-de-ponte. 

(   ) Prosseguimento das operações futuras. 

(   ) Realização de ações de dissimulação. 

(   ) Conquista e manutenção de objetivos que dominem os locais de travessia. 
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(               )      Conquista dos locais de travessia 

(   ) Conquista de pontes e meios descontínuos de travessia intactos. 

(  ) Reconhecimento de eixo que conduzem ao curso de água e aos locais de 

travessia . 

(               )     Outro: 

Este espaço é destinado para o senhor relatar a sua experiência, opinião e o que 

pensa em relação à Operação de Transposição de Curso de Água em Operações 

Ofensivas pela FT U Bld: 

 

Agradeço a sua colaboração! 

 


