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O presente estudo procura verificar se a doutrina militar terrestre (DMT) encontra-se 

atualizada naquilo que se refere as operações de abertura de brecha tendo como base 

o manual C7-20 Batalhões de Infantaria e como referência a doutrina militar terrestre 

norte-americana. As operações de abertura de brecha tem como finalidade realizar a 

transposição de uma força por entre um sistema de obstáculos inimigos com o intuito 

de continuar um movimento já existente ou a conquistas de objetivos. Se constitui 

como uma das mais difíceis operações em virtude da grande necessidade de 

coordenação e sincronização, seja a de movimento, seja a de fogos.   A operação 

envolve a participação de uma ou das duas armas base, Infantaria e Cavalaria, e 

obrigatoriamente da Engenharia, responsável direta pela retirada dos obstáculos 

lançados pelo inimigo. Os dados pesquisados foram oriundos dos mais recentes 

manuais brasileiros e norte-americanos, tanto da arma da arma de Engenharia quanto 

da arma de Infantaria. A escolha da DMT norte-americana como referência da 

pesquisa ocorre em virtude da grande similaridade doutrinária e da boa cooperação 

histórica entre os Estados brasileiro e norte-americano.  

 

Palavras-chave: Brasil, Estados Unidos, operações de abertura de brecha.  
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The present study seeks to verify if the military ground doctrine (DMT) is updated in 

what refers to the breach operations based on the C7-20 Infantry Battalions manual 

and as a reference to the North American ground military doctrine. The purpose of 

breach operations is to transpose a force through a system of enemy obstacles in order 

to continue an existing movement or to achieve objectives. It is one of the most difficult 

operations due to the great need for coordination and synchronization, whether for 

movement or fire. The operation involves the participation of one or two base weapons, 

Infantry and Cavalry, and obligatorily the Engineering, directly responsible for removing 

obstacles launched by the enemy. The researched data came from the most recent 

Brazilian and North American manuals, both on the Engineering branch and the 

Infantry branch. The choice of the North American DMT as a reference for the research 

is due to the great doctrinal similarity and good historical cooperation between the 

Brazilian and North American states. 

 

Key words: Brasil, United States Of America, breaching operations.  
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por finalidade apresentar as informações 

relacionadas às operações de abertura de brecha constantes na literatura militar 

nacional, mais especificamente o manual C 7-20, relatar o que consta na doutrina 

norte-americana sobre o assunto e inferir se existem necessidades de atualização do 

referido manual sobre o assunto em questão.  

As operações de abertura de brecha são executadas desde o primórdios dos 

exércitos, ganhando a forma atual com o início da Primeira Guerra Mundial (1914-

1918), quando o emprego em larga escala de trincheiras combinado com o uso 

extensivo do recém surgido arame farpado (e subsequente concertina) aliados ao 

desenvolvimento alemão das minas anti-pessoais, fizeram com que as tropas de 

infantaria tivessem que desenvolver, em conjunto com engenheiros de combate, 

formas de penetrar nesse novo esquema defensivo.  
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O elevado nível de complexidade e risco envolvido nos episódios onde se era 

necessário que uma força penetrasse em uma faixa do terreno devidamente 

interditada por meio de obstáculos naturais ou artificiais, sendo batidos por fogos ou 

não, resultou no surgimento de um tipo especifico de operação complementar, 

chamada, então, de operações de abertura de brecha.  

 

 

1.1 PROBLEMA  

 

 

Do exposto no item anterior é prudente e razoável o seguinte questionamento: 

a Doutrina Militar Terrestre (DMT) encontrada, atualmente, no manual de campanha 

C 7-20: Batalhões de Infantaria, apresenta-se em conformidade com o estado da arte 

naquilo que tange às responsabilidades das tropas de infantaria nas operações de 

abertura de brecha, tendo como referência, a doutrina do Exército dos Estados Unidos 

da América?  

 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

 

A operação de abertura de brecha faz parte do rol de operações ofensivas e 

compreendem o conjunto de táticas, técnicas e procedimentos que tem como objetivo 

projetar poder de combate para o outro lado de um obstáculo (BRASIL, 2007). Seu 

cumprimento depende, sobremaneira, da sincronização das ações dos elementos de 

arma base e de apoio ao combate, em especial da arma de engenharia.  

É importante salientar que essa operação se difere do ataque de transposição 

de curso d’água que, em virtude da sua complexidade, se trata de um outro tipo de 

operação (BRSIL, 2007). 

O manual de campanha C 7-20: Batalhões de Infantaria (BRASIL, 2007), teve 

sua última edição publicada em 2007, e trata de todas as principais operações a serem 

realizadas pelas tropas de infantaria do Exército Brasileiro, apresentando inclusive, a 

operação de abertura de brecha, sendo assim, a maior referência teórica para os 

elementos dessa arma base. Seguindo essa linha de raciocínio, é imprescindível que 
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a doutrina constante na bibliografia castrense seja constantemente atualizada e 

revista. 

É, diante do panorama desenhado nos parágrafos anteriores que o problema 

do presente trabalho se esteia.  

 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Esta pesquisa pretende verificar se o conteúdo sobre operações de abertura 

de brecha presente no manual de campanha C 7 - 20 Batalhões de Infantaria (BRASIL, 

2007) encontra-se doutrinariamente coerente e atualizado, utilizando como objeto de 

comparação os manuais, artigos e publicações oficiais do Exército Norte-Americano 

dedicados a este assunto.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

 

A fim de atingir o objetivo geral de estudo, foram formulados objetivos 

específicos de forma a dar um encadeamento lógico ao raciocínio descritivo 

apresentado no referido estudo.   

a. Apresentar a doutrina do Exército Brasileiro naquilo que se refere aos 

aspectos gerais e as responsabilidades das tropas de infantaria nas operações de 

abertura de brecha com o objetivo descrever e elucidar o assunto, por meio da 

pesquisa de manuais e artigos científicos nacionais.   

b. Apresentar a doutrina do Exército Norte-Americano naquilo que é se refere 

aos aspectos gerais e as responsabilidades das tropas de infantaria nas 

operações de abertura de brecha com o objetivo descrever e elucidar o assunto, 

por meio da pesquisa de manuais e artigos científicos desse país.   

c. Comparar as doutrinas dos citados e países, tendo como referencial o 

conhecimento e dados norte-americanos e apontar os óbices existentes no 
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manual C 7 - 20 Batalhões de Infantaria (BRASIL, 2007) sobre o assunto, caso 

existam.  

 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

Algumas questões de estudo podem ser formuladas no entorno do citado 

problema:  

 

 

1.3.1 Para a DMT nacional: 

 

 

a) Qual o conceito de uma operação de abertura de brecha l?  

b) Quando são executadas as operações de abertura de brecha? 

c) Quais são os princípios e aspectos gerais que regem esse tipo de 

operação? 

d) Qual o papel das tropas de infantaria numa operação de abertura de 

brecha? 

 

 

1.3.2 Para a DMT norte-americana: 

 

 

a) Qual o conceito de uma operação de abertura de brecha l?  

b) Quando são executadas as operações de abertura de brecha? 

c) Quais são os princípios e aspectos gerais que regem esse tipo de 

operação? 

d) Qual o papel das tropas de infantaria numa operação de abertura de 

brecha? 

 

 

1.3.3 Para a conclusão do trabalho: 



 

  14 

 

 

a) A DMT nacional, no que se refere as ações, responsabilidades e missões 

a serem realizadas por tropas de infantaria por ocasião de uma operação de abertura 

de brecha encontra-se atualizada, a luz da doutrina norte-americana? 

b) Existe a necessidade de atualização do manual de campanha C 7-20 

Batalhões de Infantaria decorrente da comparação da doutrina brasileira e a doutrina 

norte-americana.? 

c) Em caso afirmativo do item anterior, qual alterações deverão ser propostas 

para a atualização do referido manual. 

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

 

1.4.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

 

A pesquisa tem como objeto de estudo a Doutrina Militar Terrestre (DMT) 

contida no manual de campanha: C 7-20 Batalhões de Infantaria à cerca dos 

princípios, responsabilidades e missões atinentes ao batalhão de infantaria por 

ocasião das operações de abertura de brecha, tudo com a finalidade de se verificar 

se aquilo que está consolidado, encontra-se logicamente coerente e atualizado.  

O objeto de comparação e referência será a doutrina militar do Exército Norte 

-Americano sobre o assunto em estudo.   

 

 

1.4.2 AMOSTRA 

 

 

A amostra da pesquisa é constituída por material bibliográfico oficial do 

Exército Brasileiro e Norte-Americano. 
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Também foi empregada como instrumento de coleta de dados a entrevistas 

de oficiais que tiveram contato com a doutrina norte-americana relacionada à 

pesquisa.  

 

 

1.4.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

O método de abordagem empregado é o dedutivo, pois a pesquisa terá como 

premissa a doutrina norte-americana como referência ideal a ser comparada com a 

DMT, gerando uma análise do geral para o particular.  

O método de procedimento escolhido para a presente pesquisa foi método 

comparativo, já que a comparação entre doutrinas é o cerne do estudo.  

A pesquisa foi realizada com uma abordagem qualitativa, uma vez ocorreu a 

interpretação das doutrinas estudas com uma subsequente comparação.  

A modalidade da pesquisa é a descritiva uma vez que se tem como objetivo 

descrever as características de cada elemento de estudo e posterior estabelecimento 

de relação entre ambas, determinando se existe algum óbice no conhecimento 

nacional.  

 

 

1.4.4 Procedimentos para Revisão da Literatura 

 

 

A bibliografia utilizada durante a pesquisa ficou restrita a apenas sites oficiais 

de ambos os exércitos, bem como manuais, publicações e artigos transcritos em 

meios físicos, que também possuam caráter oficial.  

 

 

1.4.5 Procedimentos Metodológicos  
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Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa foi bibliográfica não sendo 

admitidas publicações não oficiais de ambos os países, bem como não foram aceitas 

fontes que não estejam atualizadas.  

 

 

1.4.6 Instrumentos 

 

 

Como instrumento da pesquisa bibliográfica foi empregada a coleta 

documental em sites oficiais de ambos os exércitos a serem pesquisados. 

Os manuais, publicações e artigos oriundos do Exército Brasileiro foram 

obtidos no site da Biblioteca Digital do Exército e por meio de pesquisa em bibliotecas 

físicas. 

Os manuais, publicações e artigos oriundos do Exército Norte-Americano 

foram obtidos por meio dos seguintes sites https://armypubs.army.mil/, 

https://www.armyupress.army.mil/Military-Review/ e https://mwi.usma.edu/.  

Além disso, foram realizadas entrevistas padronizadas com instrutores da 

ESAO que participaram em 2020 da Operação Culminating, uma operação combinada 

entre o Exército Brasileiro e Norte-Americano que foi realizada nos EUA. O Brasil 

enviou uma força de valor subunidade a qual realizou uma série de exercícios, 

enquadrada em um batalhão norte-americano. A significância dessas entrevistas se 

encontra no fato de se empregar neste trabalho a doutrina norte-americana como fator 

de comparação e na troca de experiencias vivenciadas pelos oficias brasileiros 

participantes da operação.  

 

  

1.4.7 Análise dos Dados 

 

 

Os dados analisados tiveram como foco os princípios, medidas de 

coordenação e responsabilidades. Não sendo fator de análise o material a ser 

empregado, uma vez que os dois exércitos estudados possuem grandes diferenças 

nos seus respectivos quadros de dotação de material, mas conservam grande 

semelhança doutrinária.  
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Além dos aspectos subjetivos considerados para o estudo, só foram 

estudados dados que estejam de acordo com a doutrina atual de ambos os países.  

 

 

1.5 JUSTIFICATIVAS 

 

 

A operação de abertura de brecha se apresenta como uma das tarefas de 

mais alta complexidade e " constitui uma das mais difíceis ações táticas dentre as que 

poderão ser executadas pelo batalhão de infantaria” BRASIL, Exército, Estado-Maior, 

C 7 -20, manual de campanha: Batalhões de Infantaria. 2 ed. Brasília, 2007.   

Diante dessa afirmativa, é necessário que o estudo sobre a referida operação 

se mantenha atualizado, buscando-se constantemente óbices em manuais nacionais 

que possam repercutir negativamente em um conflito armado.  

Apesar de grande parte dos conflitos da atualidade se deslocarem para longe 

do que é conhecido como combate convencional, ainda existem casos em que as 

operações de abertura de brecha foram necessárias para consecução de uma 

manobra visando a vitória em uma operação militar. Este fato reforça ainda mais a 

importância da pesquisa e do adestramento de exércitos nacionais que desejam 

estarem aptos para, num eventual conflito, possuírem a capacidade de executarem 

com sucesso este tipo de operação.  

A escolha da doutrina americana como referencial teórico se justifica por uma 

série de fatores. O primeiro deles é que a máquina de guerra americana é sem sombra 

de dúvida a mais capaz, em quase todos os aspectos, em comparação com as demais 

nações do globo.  

Além do poderio militar ,as tropas americanas encontram-se constantemente 

sendo empregadas e adestradas em diversos locais do mundo, criando assim 

condições para o desenvolvimento de uma doutrina militar atualizada e 

permanentemente testada.  

Um outro fato a ser considerado é forte influência norte-americana sobre a 

doutrina nacional, fenômeno que teve início com a participação da FEB (Força 

Expedicionária Brasileira) na Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945) e se estendeu 

durante todo século XX. 
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No tocante à organização, a DMT do EB, no pós-2ª GM, apresentou 
significativa evolução nas décadas de 1950 a 1970, implementando a 
articulação por Comandos Militares de Área que enquadravam as Divisões 
de Exército e as Brigadas, fornecendo a estrutura necessária para 
disseminação da doutrina militar norte-americana no seio do EB. Além disso, 
foram introduzidas inovações, como a Divisão Blindada, o Núcleo da Divisão 
Aeroterrestre, a Arma de Comunicações e o Quadro de Material Bélico. 
(VINÍCIUS, 2019, p. 62).  

 

Por fim, um último fato, mas não menos importante, reside na designação, no 

dia 31 de julho de 2019, pelos EUA, do Brasil como aliado militar preferencial fora da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Esse status aproxima os exércitos 

dos dois países e uma similaridade de doutrinas militares pode facilitar o emprego 

conjunto das respectivas tropas em exercícios e em combates combinados.  

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 LITERATURA NACIONAL 

 

 

Neste item serão apresentados conceitos fundamentais para a ambientação 

do assunto e que não estão presentes no C 7-20 Batalhões de Infantaria 

Inicialmente, é importante conhecer a definição de obstáculo, o manual 

técnico EB70-MT-10.403: Efeitos dos Obstáculos (BRASIL, 2019) esclarece que:  

 

OBSTÁCULO - é um acidente do terreno, condição de solo ou de ambiente, 
existente ou resultante de fenômeno meteorológico adverso, ou qualquer 
objeto, obra ou situação criada pelo homem, exceto o fogo das armas, 
utilizado para canalizar, retardar ou impedir o movimento inimigo. Quanto ao 
tipo, os obstáculos são naturais ou artificiais. Quanto à finalidade, os 
obstáculos são de proteção local ou táticos (BRASIL, 2019, p. 1-2).  

 

Os obstáculos de proteção local são construídos para proporcionar proteção 

aproximada, principalmente nas posições defensivas, visando dificultar o assalto final 

inimigo, e são construídos pelos elementos de manobra que preparam determinada 

posição defensiva. Já, os obstáculos táticos são instalados por tropas de engenharia 

com a finalidade de proporcionar contramobilidade ao inimigo, normalmente integrado 
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a um sistema de barreira, destinada a canalizar, retardar, impedir ou fixar o movimento 

do inimigo durante o seu movimento. (BRASIL, 2019).  

Um sistema de barreiras é uma série contínua de obstáculos, coordenada com 

a manobra tática, destinada a canalizar, retardar ou impedir o movimento do inimigo 

numa determinada direção” (BRASIL, 2019, p 1-2). 

São nos obstáculos táticos componentes de barreiras em que se é mais 

necessário o emprego de tropas de engenharia para a abertura de brechas. O manual 

de campanha C 31-5: Interdição e Barreiras (BRASIL, 1991) apresenta a definição de 

brecha:  

 

É um caminho livre através de um obstáculo destinado à passagem de tropas 
a pé, motorizadas, mecanizadas ou blindadas. Uma brecha simples tem, 
normalmente, sete metros de largura e uma brecha dupla o dobro, ou seja, 
quatorze metros, devendo ser adequadamente marcada (BRASIL, 1991, p. 
3-1).  

 

O manual de campanha EB 70 - MC 10.355 Forças Tarefas Blindadas 

apresenta um parágrafo de oito páginas destinadas a explicar as operações de 

abertura de brecha. O conteúdo ali presente é muito similar àquele apresentado no 

manual de campanha C 7-20 Batalhões de Infantaria (BRASIL, 2007), sendo, este 

último mais completo .   

Um aspecto importante ressaltar é que o manual EB60-ME-13.302 Operação 

de Transposição de Obstáculos Artificiais, recentemente publicado em 2020, parece 

unificar o conhecimento deste tipo operação no cenário do Exército Brasileiro. Sua 

composição em alguns aspectos se assemelha ao C 7-20, e existem algumas 

mudanças com relação a nomenclatura, sendo a mais destacada a própria 

denominação da operação deixa de ser “operação de abertura de brecha” para se 

tornar "operação de transposição de obstáculos artificias”. No mais, os conceitos e a 

grande maioria dos termos se mantém os mesmos. Cabe ainda ressaltar que o manual 

mais recente faz um trabalho bem mais detalhado das funções de combate envolvidas 

e no que tange a função movimento e manobra se sobressai em relação ao outro 

manual.  

O emprego de Elm Eng (elementos de engenharia) de combate é 

indispensável para a realização da citada operação, o manual de campanha C 5-7: 

Batalhões de Engenharia de Combate (BRASIL, 2001) cita: “O BE Cmb poderá 

realizar trabalhos que permitam o desembocar do ataque, tais como, abertura de 
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trilhas e brechas em obstáculos e desobstrução de vaus” (BRASIL, 2001, p. 8-2, grifo 

nosso). 

As ações sinérgicas para o sucesso de abertura de uma brecha no dispositivo 

inimigo são evocadas no manual de campanha EB70-MC-10.237: A Engenharia nas 

Operações (BRASIL, 2018): "A peculiar organização para o combate em uma Op Ab 

Bre requer uma distribuição prévia de forças, inclusive com adestramento integrado 

e com laços táticos reforçados” (BRASIL, 2018, p. 6-7, grifo nosso). 

 

2.1.1 MANUAL DE CAMPANHA C 7-20 BATALHÕES DE INFANTARIA 

 

 

 

2.1.1.1 Aspectos Iniciais  

 

 

Segundo o referido manual, ao se deparar com um obstáculo, o Cmt de uma 

força, durante a a realização de uma operação ofensiva, pode executar duas ações: 

1- realizar o desbordamento do obstáculo, atitude, que caso a disposição dos fatos 

permita, será sempre adotada preferencialmente e 2-executar uma operação de 

abertura de brecha.  

Existe uma terceira possibilidade, que é aquela de avançar sobre o obstáculo, 

mesmo sem realizar uma adequada redução do mesmo. Essa situação só será levada 

em consideração em casos extremos, quando, seguir ao encontro dos obstáculos será 

menos danoso que tentar desborda-los ou empreender uma operação de abertura de 

brecha. Essa exceção acontece quando a força encontra-se decisivamente engajada 

pelos fogos que batem o obstáculo.  

A responsabilidade pela execução da operação de abertura de brecha é do 

comandante da arma-base que empreende a ação ofensiva, apesar de ser crucial o 

emprego dos elementos de engenharia e, em segundo plano, os de artilharia para sua 

consecução.  

Um aspecto importante trazido pelo manual é que, mesmo que o inimigo não 

tenha sido avistado, caso uma unidade se depare com obstáculos, significa que o 

contato com o inimigo foi estabelecido. A partir desse momento, as atitudes dos seus 

elementos devem corresponder a esse aspecto.  
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2.1.1.2 Processos de Ultrapassagem  

 

 

O manual apresenta dois processos de ultrapassagem de obstáculos: o 

desbordamento e a abertura de brechas.  

Com relação ao desbordamento, o mesmo deve ser executado sempre que 

possível, uma vez que a preservação do poder de combate da unidade será 

privilegiada em detrimento do tempo gasto no desbordamento. Porém, ao decidir por 

esta linha de ação, o comandante da unidade deve levar em consideração que poderá 

estar agindo de acordo com a vontade do inimigo. Um exemplo que ilustra essa 

situação, é quando o inimigo posiciona obstáculos com o objetivo de canalizar uma 

força para uma área de engajamento. A fim de se preparar para esse artifício do 

inimigo, o Comandante da unidade, mesmo que esteja inclinado a realizar o 

desbordamento, deverá ordenar um reconhecimento com elementos especializado de 

engenharia, visando uma possível abertura de brecha.  

 

 

2.1.1.3 Abertura de Brecha em Obstáculos  

 

 

Partindo do pressuposto da execução de uma operação de abertura de 

brechas propriamente dita, a mesma pode ser classificada em três aspectos: 

planejamento, sigilo e de acordo com o obstáculo a ser reduzido.  

O aspecto planejamento, a operação pode ser subdividida em: imediata e 

coordenada. A operação imediata ocorre quando a força ou unidade se depara, de 

maneira inesperada com obstáculos, a localização do seu dispositivo é pouco defina, 

o inimigo apresenta um fraco esquema defensivo e a impulsão do ataque deve ser 

mantida. Já operação coordenada acontece em obstáculos táticos (provavelmente, 

um sistema de barreiras), existe um tempo suficiente para a sua execução, existem 

meios de engenharia em apoio e não é vantajoso o a abertura imediata. Sendo, 

também executada, após insucesso decorrente de uma tentativa de abertura do tipo 

imediata.  
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Quanto o aspecto sigilo, a operação pode ser classificada em coberta e 

descoberta. A abertura coberta é aquela executada sem a percepção por parte do 

inimigo em relação ao trabalho de redução. Na verdade, essa seria a situação ideal 

em toda a operação de abertura de brecha, contudo, essa condição se torna 

imprescindível nos seguintes casos: infiltração, quando a unidade amiga não possui 

um poder de fogo muito muito superior (necessário para viabilizar o trabalho de 

redução) e quando a supresa do inimigo for condição sine qua non para o sucesso da 

missão. Com relação a operação descoberta, essa se desenvolve quando o inimigo 

tem a ciência da operação de redução, situação mais provável de acontecer e sobre 

a qual o manual tem como foco.  

A classificação do obstáculo a ser reduzido, pode ser realizada em dois tipos 

de obstáculos, o de proteção local e o obstáculo tático. Ambos já foram citados 

anteriormente, não necessitando de maiores explicações.  

 

 

2.1.1.4 Ações a Serem Realizadas em uma Operação de Abertura de Brecha 

 

 

Para o sucesso de uma operação de abertura de brecha é necessário a 

execução de cinco ações basilares: neutralização, obscurecimento, segurança, 

redução e assalto (NOSRA).  

 

 

2.1.1.4.1 Neutralização 

 

 

Consiste, basicamente, em engajar o inimigo por fogo diretos e indiretos, com 

o principal objetivo de neutralizar o inimigo a fim de impedir que o seu sistema de 

armas atuem contra os elementos que realizam a abertura de brecha.  

Para o início da operação, é fundamental uma efetiva neutralização do 

inimigo, a partir da qual serão desenrolados todos os demais procedimentos. O mais 

importante, porém, é que o comandante tenha no seu planejamento a ciência que 

deverá empregar um poder de fogo muito superior ao do inimigo com o intuito de retirar 

os fogos diretos sobre a tropa que executa a operação .  
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Uma vez recebidos em reforço veículos de cavalaria mecanizada ou carros de 

combate estes devem ser, preferencialmente, alocados para cumprir a missão de 

neutralização, integrando a força de apoio.  

Em se tratando de fogos indiretos, o Cmt deverá dar preferencia para estes 

em detrimento dos fogos diretos, com destaque para os fogos de morteiro, uma vez 

que estão sob seu controle, o que facilita a coordenação e a sincronização, aspectos 

fundamentai para esse tipo de operação, tendo como ponto crítico a prevenção ao 

fratricídio. Outro fator que favorece o tiro indireto, é o fato de que os seus tiros serem 

essencialmente mascarados, o que dificulta a aquisição das posições de morteiros 

como alvos para o inimigo.  

Por fim, o manual salienta a importância de medidas de coordenação e 

controle muito bem definidas, pois os fogos, no desenrolar da operação, além de 

serem empregados próximos de forças amigas, deverão ser emassados, 

transportados e cessados de forma rápida.  

 

 

2.1.1.4.2 Obscurecimento 

 

 

Tem por principio aumentar a segurança da força de abertura de brecha e 

reduzir a capacidade do inimigo em adquirir alvos. É empregada também para cobrir 

a força de assalto durante o seu movimento e desdobramento após a transposição da 

brecha.  

Utilizará a fumaça para realizar seus objetivos, não ignorando o terreno na 

função de mascaramento, para cobrir as tropas.  

Cuidado especial deverá ser observado nos aspectos: finalidade, duração 

efetiva desejada, localização e tamanho do alvo, momento correto de sua aplicação e 

critério de visibilidade que se deseja obter do interior da fumaça para o emprego  eficaz 

de fumígenos. 

Correto julgamento deverá ser realizado na avaliação entre a degradação da 

observação e dos fogos inimigos e o comando e controle da tropa que executa a 

abertura da brecha.  
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2.1.1.4.3 Segurança 

 

 

As ações de segurança consistem em evitar que o inimigo atue em diferentes 

fases da operação, proporcionando segurança para: 1- as forças que executam a 

abertura de brecha durante os trabalhos de redução, 2- no apoio ao movimento da 

força de assalto e 3- na manutenção da brecha aberta. Para isso podem ser 

empregadas duas técnicas: segurança por meio da manobra ou segurança por meio 

de fogos.  

A segurança por meio de fogos é empregada mais comumente em quando a 

força se depara com obstáculos de proteção local, uma vez que tomada de locais que 

garantam a segurança da tropa que realiza a operação é muito dificultada pela 

presença de posições defensivas inimigas fortes. Dessa forma, deverão ser 

estabelecidas bases de fogos nas proximidades do local selecionado para a abertura, 

possibilitando, assim, segurança aos elementos que realizam a redução. 

A segurança por meio da manobra é executada por elementos que temo como 

função a conquista de locais que bloqueiem contra-ataques inimigo ou que 

representem ameaça para as tropas como posições defensivas inimigas e espaldões 

os quais possuam comandamento sobre o local a ser executada a redução. Prováveis 

zonas de reunião deverão também ser estudadas como locais a serem conquistados, 

uma vez que permitem a organização de uma tropa inimiga.  

 

 

2.1.1.4.4 Redução  

 

 

A redução nada mais é que a abertura de passagens sobre o obstáculo. Essa 

ação só poderá ser desencadeada após as ações de neutralização, obscurecimento 

e segurança.  

O tipo de passagem a ser aberta (trilha, brecha simples ou dupla) irá variar de 

acordo com a natureza da tropa amiga e de acordo com a situação, mas deve permitir 

que a força de assalto atravesse o obstáculo e se desdobre. O manual define como 

parâmetros ideais para tropa a pé uma trilha por pelotão de primeiro escalão no caso 

do ataque principal e uma trilha por subunidade no caso de um ataque secundário.  
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As distâncias entre as passagens abertas será de acordo com o inimigo, 

tempo, planejamento dos fogos, necessidade de dispersão, comando e controle e 

adensamento de tropas no local da abertura. Sempre que possível deverão ser 

planejadas passagens adicionais, a fim de evitar o risco do fratricídio.  

De acordo com os materiais disponíveis e da tropa de engenharia recebida  

serão selecionadas as técnicas adequadas para a redução. A completa redução dos 

obstáculos será feita pela engenharia dos escalões superiores.  

 

 

2.1.1.4.5 Assalto 

 

É o movimento da força de assalto por meio da passagem criada, podendo 

ser direcionado para dois objetivos diferentes: 1- para os objetivos finais, no caso de 

uma brecha de assalto (obstáculos de proteção local ou 2- para os objetivos 

intermediários onde o inimigo pode interferir sobre aquela brecha aberta.  

 

 

2.1.1.5 Princípios das Operações de Aberturas de Brecha 

 

 

Os seguintes princípios deverão ser cumpridos para uma operação de 

abertura de brecha: 

 

 

2.1.1.5.1 Inteligência 

 

 

O S-2 (oficial de inteligência) deverá obter uma estimativa de como o inimigo 

emprega os suas ferramentas de contramobilidade, de acordo com a sua doutrina e 

técnicas próprias.  

O conhecimento de como o inimigo dispõe seus obstáculos e qual tipos são 

empregados, bem como o posicionamento de armas de tiro tenso, postos de 

observação, caçadores e outros sensores são indispensáveis para a elaboração de 

lanhas de ação para o cumprimento da missão.  



 

  26 

Os dados sobre os meios inimigos serão também importante para os 

elementos de engenharia recebidos em apoio a unidade, pois auxiliarão na escolha 

das técnicas e processos empregados na redução.  

 

 

2.1.1.5.2 Organização Adequada das Forças 

 

 

A unidade empregada numa operação de abertura de brecha é dividida, de 

acordo com o manual, nas seguintes forças: 1- força de apoio, 2- força de abertura de 

brecha, e 3- força de assalto.  

 

 

2.1.1.5.2.1 Força de Apoio 

 

 

Atua com a mesma finalidade de uma força de apoio de fogo. Sua finalidade 

é retirar a capacidade do inimigo de atuar sobre a operação, em especial sobre o local 

escolhido para a abertura da passagem e para isso deverá: 1- por meio do fogo, 

neutralizar os fogos inimigos encontram-se batendo o local da brecha, bem como 

isola-lo com o fogo, 2- destruir e fixar qualquer tropa ou meio inimigo que possam 

interferir sobre a força de abertura de brecha, por meio de fogos diretos e indiretos e 

3- reduzir a capacidade de aquisição de alvos e observação do inimigo por meio de 

obscurecimento.  

Dada a importância da ação de neutralização, a força de apoio terá prioridade 

na alocação de meios, principalmente no que se refere aos carros de combate e 

cavalaria mecanizada, que, em virtude dos seus sistemas de armas capazes de 

disparar contra o inimigo à distâncias superiores às armas anticarros portáteis e 

mesmo em meio a fumígenos (graças aos seus dispositivos eletroóticos), são 

considerados os melhores meios para  unidade,  

O fogos indiretos orgânicos dos pelotões e das subunidades serão colocados 

em reforço ou em apoio direto a força de apoio. Os morteiros da unidade estarão em 

ação de conjunto com prioridade para as ações de neutralização. A artilharia apoiará 

também as ações da força de apoio, incluído o emprego de fumígenos.  



 

  27 

 

2.1.1.5.2.2 Força de Abertura de Brecha 

 

 

Tem como missão criar as passagens a serem empregadas pela força de 

assalto na transposição do obstáculo. O balizamento da entrada e saída da brecha é 

da responsabilidade dessa força também.  

É composta por elementos de engenharia e de manobra e é subdivida nos 

seguintes grupos:  

1- Grupo de segurança: após o estabelecimento de bases de fogos 

aproximados (encargo da força de apoio), realiza as seguintes missões antes do início 

dos trabalhos de redução:  

a) coopera com a neutralização e obscurecimento; 

b) realiza a segurança do local da passagem no lado mais próximo , afim de 

permitir os trabalhos de redução e 

c) prove a segurança dos elementos da força de assalto no lado mais afastado 

do obstáculo.  

2- Grupo de redução: essencialmente, composto por elementos de 

engenharia, normalmente complementado por elementos de manobra. 

A força de abertura de brecha segue a seguinte sequência de atividades: 

1- identificar o obstáculo; 

2- selecionar o local exato para abrir a passagem; 

3-aproximar os meios de abertura; 

4- reduzir o obstáculo, assim que o inimigo for neutralizado; 

5- balizar a passagem e os pontos de entrada e saída e  

6- informar a localização da brecha aberta.  

O emprego de veículos blindados de engenharia que possuam modificações  

destinadas a remoção dos obstáculos confere grande vantagem para a unidade, uma 

vez que esses meios proporcionam um aumento do poder de combate, da velocidade 

e da segurança na remoção dos obstáculos  

A composição do grupo de redução deve receber especial atenção durante o 

planejamento e será realizada de acordo com os seguintes aspectos:  

1- número de brechas a serem abertas; 

2- tipo de obstáculo; 
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3- meios disponíveis, que já devem contar um 1/3 de majoração nas 

necessidades dos meio de engenharia, em virtude da estimativa de perdas; 

4- situação do inimigo e 

5- o grau de segurança necessário no local da abertura.  

 

 

2.1.1.5.2.3 Força de Assalto 

 

 

Possui a missão de atuar sobre os objetivos da unidade, porém poderá ser 

empregada, secundariamente para auxiliar na neutralização do inimigo, durante os 

trabalhos de redução.  

Composta principalmente por elementos de manobra, podendo ser 

complementada por elementos de engenharia que sejam necessários à limpeza de 

posições inimigas.  

Em casos quando a posição inimiga esteja fracamente defendida, a força de 

assalto poderá cumprir a missão da força de abertura de brecha, situações em que 

receberá em apoio os meios de engenharia necessários. 

A composição da força de assalto deverá atentar para os seguintes aspectos: 

1- missão, finalidade e intenção do comandante; 

2- dispositivo, composição e valor do inimigo e  

3- ações previstas na região de objetivos.  

A fim de facilitar o entendimento da relação entre as ações a as forças 

envolvidas duma operação de abertura de brecha, o manual apresenta a seguinte 

tabela: 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento Ações 
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Força de Apoio - Neuralizar 
- Obscurecer 

Força de Abertura de Brecha - Neutralizar (apoio à neutralização) 
- Obscurecer (apoio ao obscurecimento) 
- Prover a segurança (local) 
- Reduzir 

Força de Assalto - Assaltar 

- Neutralizar 

 

Quadro 01. 
Fonte: C 7-20 (2007), op. cit. p. 4-139. 

 

 

2.1.1.5.2.4 Emprego da Massa 

 

 

O emprego da massa deverá ser aplicado no local destinado à abertura da 

passagem. Essa posição deverá ser a posição mais fracamente defendida do inimigo, 

caso não seja possível identifica-la, a unidade deverá proporcionar o seu surgimento 

por meio da fixação pelo fogo de uma parcela significativa do inimigo, isolando a área 

alvo para a abertura.  

 

 

2.1.1.5.2.5 Sincronização das Ações 

 

 

A sincronização precisa é imprescindível para o sucesso de uma operação de 

abertura de brecha, tendo como momento mais crítico quando a força de apoio  

transporta, alonga ou suspende seus fogos, após a força de assalto ter iniciado a sua 

progressão. A partir desse instante, a força de assalto assume o controle da 

neutralização até o fim da missão.  

Para atingir a sincronização das ações, o comandante deverá desempenhar 

as seguintes atividades:  

1- detalhado planejamento, partir do tipo de abertura que se deseja 

empreender, se do tipo imediata ou coordenada.; 

2- claras instruções aos elementos subordinados; 

3- eficaz comando e controle e 
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4- ensaios bem executados e pormenorizados.  

A abertura imediata não significa improvisada, mas sim que não se esperava 

com grande chances a presença do obstáculo em determinado momento, porém isso 

não exime a unidade de ter se preparado para este tipo de situação.  

Para a abertura imediata, a unidade deverá seguir a seguinte ordem de ações: 

1- imediata informação ao comandante, 2- desdobramento para proporcionar 

segurança aos elementos, 3- rápido início da neutralização e do obscurecimento, 4- 

reconhecer intinerários que permitam retirar ou desbordar o obstáculo, 5- reconhecer 

o obstáculo e 6- caso não seja possível desbordar, iniciar uma operação de abertura 

de brecha 

Para uma abertura coordenada o planejamento deverá seguinte ordenação:  

 

Fluxograma 1- Sequência de planejamento de uma operação de abertura de brecha. 

Fonte: C 7-20 (BRASIL, 2007, p 4-143). 

 

Para facilitar a coordenação, uma abertura de brecha coordenada deverá ser 

planejada por meio de uma matriz de sincronização e ensaiada de maneira 

pormenorizada. O ensaio é a principal ferramenta de sincronização (grifo nosso).  
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2.1.1.5.2.6 Segurança 

 

 

Combinação de mais de uma ação, de forma que se complementem e se 

cubram a fim garantir a segurança da operação. Para isso:  

1- estabelecimento de posições de bloqueio para possíveis contra-ataques e 

conquista de regiões que possuam comandamento sobre o local da abertura; 

2- base de fogos que permitam a segurança da força de redução, da força de 

assalto e a manutenção da brecha; 

3- neutralização intensa do inimigo; 

4- obscurecimento e  

5- rapidez nos trabalhos de redução.  

 

 

2.1.2 EB60-ME-13.302 Operação de Transposição de Obstáculos Artificiais 

 

 

2.1.2.1 Considerações Iniciais  

 

 

O manual se inicia explicando os conceitos básicos de obstáculos, barreiras, 

entre outros, o que facilita o entendimento do contexto da operação para aqueles 

militares não oriundos de Arma de Engenharia. Segue, abaixo, um exemplo:  

 

O obstáculo tático é o obstáculo que visa criar um efeito de 
contramobilidade ao movimento do oponente, normalmente 
integrando uma barreira ou uma zona de obstáculos. Tais 
obstáculos são localizados ao longo do lado defensor com a 
finalidade de dissociar, canalizar, fixar e/ou bloquear o ataque 
adversário e mantê-lo em áreas batidas pelo fogo mais intenso da 
defesa. Esses obstáculos estendem-se por toda a frente da 
posição, mas não são obrigatoriamente contínuos. (BRASIL, 2020, 
p 1-3).  

 

Em termo de nomenclatura o manual não emprega o termo “abertura de brecha” 

passando a empregar como substituto: “Operação de Transposição de Obstáculos 

Artificiais” (Op Trsp Obt Artf), como podemos observar no seguinte trecho: "A Op Trsp 

Obt Artf é uma operação complementar que se destina a ampliar, aperfeiçoar e/ou 
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complementar as operações básicas, a fim de maximizar a aplicação dos elementos 

do poder de combate terrestre.” (BRASIL, 2020, P 1-3).  

Nas suas considerações gerais, o manual apresenta um princípio que também 

consta no manual norte-americano ATP 3-21.20, o qual define que o local selecionado 

para se realizar a transposição deve, preferencialmente, coincidir com a porção mais 

fraca do dispositivo inimigo e que caso esta última não exista, deve ser criada, por 

meio da fixação do inimigo pelo fogo, a fim de isolar a seção do terreno selecionada 

para a transposição.  

O manual aborda, também, de forma integrada, com os conceitos presentes no 

manual EB60-ME-12.401, o trabalho de Estado-Maior a ser executado para 

consecução da operação. Integração não existente no C7-20, uma vez que este teve 

sua última edição publicada em 2007. A título de demonstração:  

 

Sob as diretrizes do Cmt, o Estado-Maior desenvolverá o exame de 
situação do comandante tático (Cmt Tat), face às linhas de ação mais 
prováveis do inimigo. Tal exame orientará o planejamento da manobra, 
a análise das linhas de ação opostas (jogo da guerra), o 
sequenciamento das ações e a decisão do Cmt. O PITCIC auxilia na 
obtenção do sucesso, por focar nos meios disponíveis de busca e 
coleta de dados, visando responder aos elementos essenciais de 
inteligência (EEI) priorizados pelo Cmt. (BRASIL, 2020, p 2-3).  

 

Um aspecto introduzido no manual foram as sugestões de Elementos Essenciais 

de Inteligência para a realização da operação, elementos, estes que, em comparação 

ao C7-20 e ao ATP 3-21.20, não estão presentes, facilitando assim, o trabalho do S-

2 e do Oficial de Engenharia.  

 

Exemplos de dados que compõem os EEI sobre obstáculos: a) 
localização e tipo dos obstáculos existentes; b) orientação e 
profundidade dos obstáculos; c) condições do solo (no caso de campos 
minados) para determinar a possibilidade de uso de carro de combate 
(CC) com lâmina, rolo ou arado; d) presença, localização e tipos de 
obstáculos de arame; e) brechas já existentes e vias de acesso que 
contornam os obstáculos; f) composição dos campos de minas 
(enterradas ou na superfície, anticarro e antipessoal, existência de 
armadilhas e de minas ativadas e a profundidade); g) tipos de minas e 
acionadores; h) localização dos sistemas de fogos indiretos do inimigo 
que podem bater as áreas de transposição dos obstáculos; i) 
composição dos obstáculos complexos; e j) áreas entre as sucessivas 
zonas de obstáculos. (BRASIL, 2020, p 2-3). 
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Da mesma forma que, tanto C7-20, quanto o ATP 3-21.20, o EB60-ME-13.302, 

divide as operações de transposição de obstáculos em: imediata, coordenada, coberta 

e descoberta.  

Com relação a classificação das forças destinadas organizadas para a execução 

da operação, mais uma vez é observada a singularidade de entendimento, com 

apenas mudança na nomenclatura observada entre os 3 manuais. O EB60-ME-13.302 

define as seguintes forças: 1- Força de Apoio, destinada a eliminar a capacidade do 

inimigo de interferir na operação, 2- Força de Abertura de passagem, que tem a 

responsabilidade de abrir brechas e prover a segurança aproximada e 3-Força de 

Assalto, com a missão de transpor a brecha criada e destruir o inimigo que impede a 

passagem do grosso da tropa.  

Seguindo a mesma linha de raciocínio dos demais manuais o EB60-ME-13.302 

emprega o acrônimo NOSRA (Neutralização, Obscurecimento, Segurança, Redução 

e Assalto) para definir as ações a serem realizadas na operação de transposição de 

obstáculos.  

Neutralização: ação de engajar o inimigo por fogos diretos e indiretos, com 

objetivo de impedi-lo de atuar contra as nossas tropas.  

Obscurecimento: ação de reduzir a observação do inimigo sobre o local da 

operação e sobre as tropa envolvidas.  

Segurança: consiste na ação de prover a segurança do local selecionado para 

abertura da passagem, podendo ser realizado por meio da manobra ou por meio dos 

fogos.  

Redução: ação de abrir passagem nos obstáculos. 

Assalto: ação decisiva que consiste na passagem da Força de Assalto pela 

brecha criada, quer em direção aos objetivos finais, quer me direção a força inimiga 

que impede a transposição do grosso da tropa.  

Outro ponto inovador do EB60-ME-13.302 é a presença de uma tabela que 

fornece um dado médio de planejamento sobre as proporções ideais de efetivo para 

a execução da operação:  

 

 

 

 

Quadro 02. 
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Fonte: EB60-ME-13.302 (BRASIL, 2020, p 2-5.) 

 

Da mesma forma que o manual ATP 3-21.20, o manual aconselha a realização 

do planejamento seguindo a cronologia inversa das ações a serem escutadas, como 

forma de facilitar a idealização da operação.   

 

 

2.1.2.2 Preparação 

 

 

Neste capítulo o manual aborda os preparativos a serem realizados por cada 

função de combate.  

Na função inteligência, é destacada novamente a importância do 

reconhecimento especializado de engenheira principalmente sobre o dispositivo e os 

tipos de obstáculos empregados pelo inimigo. Patrulhas de reconhecimento formadas 

por elementos de manobra e engenharia são os meios empregados na busca dos EEI.  

Para o o movimento e manobra, o manual enfatiza o emprego da matriz de 

sincronização e a realização de ensaios pormenorizados, citando, inclusive como as 

forças devem ser conceber estes preparativos. Aspectos semelhantes e até melhores 

explicados daquilo constate no ATP 3-21.20. 

Na função fogos, o planejamento do emprego de artilharia recebida em reforço 

com ênfase ao apoio dos elementos em 1º escalão.  
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A função proteção recebe orientações no tocante a defesa antiaérea (DA Ae), 

com cuidados relativos a mudança de posições dos respectivos meios.  

Para o comando e controle, o manual aborda o emprego dos meio físico, 

acústico, mensageiro e rádio, com preferência a este último, em virtude de sua 

flexibilidade. Considerações sobre Cibernética e SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES PARA comando e controle (STIC2) defendem a 

importância da proteção dos ativos de informação próprios.  

Para a função logística, o manual traz a luz a importância da continuidade do 

fluxo logístico para a boa execução da operação, principalmente para os suplementos 

classe III (Combustíveis e Lubrificantes) e V (Armamento e Munição). Os grupos 

funcionais logísticos tem sua atuação esmiuçada.  

 

 

2.1.2.3 Execução 

 

 

O manual inicia o capítulo da execução realizando uma consideração geral, onde 

a sincronização das ações é realçada como fundamental para o sucesso da operação.  

O livreto cita, como o C7-20 e ATP 3-21.20, que as armas-base, quando em 

operações ofensivas, poderão deparar-se com uma grande variedade de obstáculos, 

situação em que poderão ser adotadas duas condutas: realizar o desbordamento ou 

executar uma Operação de Transposição de Obstáculos Artificiais. O desbordamento 

será sempre a conduta preferível, porém caso, não seja possível, a força deverá 

desencadear a Op Trsp Obt Artf. 

É importante salientar que, caso uma determinada força se depare de maneira 

inesperada com obstáculos, deve-se compreender que o contrato com o inimigo foi 

estabelecido, mesmo que o contato visual com este não tenha sido obtido.  

Ao ser decidido pela Op Trsp Obt Artf, as ações de NOSRA devem ser 

desencadeadas da seguinte maneira: 1- neutralização do fogo inimigo: apoio da 

manobra por meio do apoio de fogo (Ap F), 2- obscurecimento da observação do 

inimigo: emprego de fumígenos sobre o local da brecha, 3- segurança da força de 

abertura de passagem: realizar a seguranças dos elementos que reduzirão os 

obstáculos, 4- redução da passagem: redução dos obstáculos, 5- assalto: 

transposição do obstáculo por meio da passagem criada e assalto a posição inimiga.  
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Cada ação do NOSRA é esmiuçada dentro da função de combate, mas de 

maneira resumida uma tabela presente no manual traz as principais atividades do 

NOSRA: 

 

Quadro 03. 

Fonte: EB60-ME-13.302 (BRASIL, 2020, p 4-13 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.4 Escalões e Apoios 
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Neste capítulo, o manual aborda os escalões corpo de exército, divisão de 

exército, brigada e unidade e seus respectivos apoios em que a operação de 

transposição de obstáculos artificias pode ser desenvolvida.  

Naquilo que se refere ao escalão unidade, objetivo deste trabalho, o manual 

define que as unidades de infantaria e cavalaria integradas com Elm Eng, podendo 

ainda serem reforçadas com a Aviação do Exército (Av Ex), constituem a força que 

executa a Op Trsp Obt Artf de forma independente ou integrada em uma operação 

planejada pelo Esc Sp.  

A formação de FT apoiada no trinômio é dito como aconselhável, em virtude da 

complementaridade de suas capacidades e facilidade na aproximação dos meios.  

A subunidade (SU) é fração mínima empregada na abertura de uma brecha, 

devendo ser apoiadas por meios e por uma fração mínima de engenharia de combate 

valor pelotão. A SU ainda pode constituir elementos das forças da Op Trsp Obt Artf 

no execução das ações de NOSRA. 

O manual ainda cita que a composição de FT nível SU para as Op Trsp Obt Artf 

é mais indicado em operações ofensivas de grandes movimentos, são elas: marcha 

para o combate, aproveitamento do êxito e perseguição), pois as resistências 

inimigas, provavelmente, não serão lineares e os combate de encontro são mais 

frequentes, o que ocasiona na necessidade de uma maior autonomia por parte das 

SU mais avançadas com o intuito de manter a continuidade de seus movimentos. 

Contudo, num ataque coordenado, o inimigo terá um sistema de obstáculos mais 

complexo e com dispositivo tendendo a linearidade, o que acaba por impor um 

emprego mais centralizado dos meios com o objetivo de se atingir a sincronização das 

ações, condição fundamental para o sucesso da operação.  

 

 

 

 

 

 

2.1.2.5 Peculiaridades Básicas 
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O manual apresenta uma seção destinada a explorar pontos específicos da 

operação de transposição de obstáculos artificias que se não bem planejados e 

executados, conduzirão ao insucesso.  

A seção se inicia destacando detalhes importantes do NOSRA, tecendo 

comentários sobre cada uma das ações. Os aspectos que mais se destacam são:  

Para a neutralização: a importância da superioridade de fogos e o emprego do 

morteiro como meio mais adequado para esta fase, uma vez que este possui a 

capacidade de tiro mergulhante, facilitando assim, os fogos sobre posições inimigas 

localizadas nas dobras do terreno. É trazido a tona também a necessidade de uma 

rígida e detalhada coordenação de fogos em função da necessidade de rápido 

emassamento, transporte e suspensão de fogos, com intuito principal de minimizar 

riscos de fratricídio.   

Para o obscurecimento: o cuidado do emprego dessa ferramenta, para que esta 

não prejudique a coordenação da tropa que realiza a operação. Sugere-se que o 

emprego de fumígenos deve ser planejado para ser posicionado entre o sistema de 

obstáculo e o inimigo. 

Para a segurança: a prioridade para a obtenção da segurança por meio da 

manobra em detrimento daquela obtida por fogos. A segurança por meio de fogos 

deve ser eleita quando não se é possível obte-la por meio da manobra.  

Para redução: a necessidade dessa ação ser realizada por pessoal pertencente 

a engenharia de combate. O manual ainda traz alguns dados médios de planejamento 

para quantidade e tipo de aberturas de acordo com a tropa a realizar a transposição 

obstáculo, aspecto não presente dos demais manual brasileiros existentes.  

Para o assalto: os dois momentos mais críticos da operação acontecem no 

âmbito desta ação: a transposição e a conquista de objetivos. É trazido à baila a 

possibilidade da força de assalto se deparar com obstáculos de proteção local por 

ocasião do assalto aos objetivos finais, o que deve corresponder a designação de uma 

tropa de engenharia para compor a força de assalto. 

 

2.1.2.6 Outros Aspectos 

 

 

O manual se destina a compreensão da operação, tanto para o nível unidade 

como para o nível grande unidade, trazendo para esta última, particularidades com 
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relação ao emprego de artilharia de campanha e antiaérea, da guerra cibernética, ao 

apoio logístico entre outros.  

Este aspecto é muito positivo, uma vez que em um só manual, os vários 

elementos participantes das diferentes funções de combate podem consultar de uma 

única fonte, o que afasta o risco de entendimentos diversos com relação as suas 

responsabilidades no campo de batalha.  

 

 

2.1.2.7 Anexos e Matrizes  

 

 

O manual apresenta, de forma similar ao C7-20, exemplos de ordens de 

operações e matrizes de sincronização, porém, vocacionadas para as operações de 

transposição de obstáculos artificiais.  

 

 

2.2 LITERATURA INTERNACIONAL 

 

 

Como já explicado anteriormente, foi empregada a doutrina norte-americana 

como modelo comparativo e referencial doutrinário. Para tal intento, foram 

encontradas as seguintes fontes de consulta: 

Uma recente série de livros lançados pela Army University Press, editora do 

Exército dos Estados Unidos da América, que tem como objetivo resgatar a 

capacidade de operações de larga escala dessa força, possui em seu acervo uma 

publicação destinada, exclusivamente, as atividades de mobilidade, chamada Into The 

Breach - Historical Case Studies of Mobility Operations in Large-Scale Combate 

Operations (EUA, 2018).  

Em termos de manuais do Exército Norte-Americano, o Army Techniques 

Publication 3-90.4: Combined Arms Mobility (EUA, 2016) se dedica a apenas ao 

assunto mobilidade, encontrando-se capítulos atribuídos às operações de abertura de 

brecha. Outro manual que se destaca para os objetivos da presente pesquisa é o Army 

Techniques Publication - 90.5: Combined Arms Battalion (EUA, 2016). O documento 

trata do emprego de forças tarefas em operações convencionais, englobando, 
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também, as operações de abertura de brecha. Seguindo a lista de manuais úteis ao 

objetivo do trabalho, o ATP 3-21.20 Infantry Battalion, em que o o C7-20 muito se 

assemelha, apresenta um apêndice dedicado as operações de abertura de brecha.  

 

 

2.2.1 Considerações Iniciais  

 

 

Antes das devidas explicações sobre de que forma o Exército Norte-Americano 

trata as operações de abertura de brecha, é necessária uma breve explicação sobre 

como são organizadas as suas brigadas, que, tais quais no Exército Brasileiro, são 

consideradas as peças de manobras básicas para emprego em combate (EUA, 2010) 

e (EUA, 2015).  

As brigadas recebem a denominação de Brigade Combat Team (BCT), cada 

BCT é, normalmente, comandado por um coronel e é constituído por unidades de 

suporte logístico, engenharia, artilharia e infantaria (EUA, 2010) e (EUA, 2015). 

Os BCT são de três tipos: 

1. Infantry Brigade Combate Teams, que numa analogia ao Exército Brasileiro 

podem ser comparadas as brigadas leves e para-qudedistas. Os Infantry Brigade 

Combat Team englobam três subtipos de brigadas, a saber: Light Infantry, Air Assult 

e Airborne (EUA, 2010) e (EUA, 2015). 

2. Stryker Brigade Combat Teams, que podem ser comparados a uma brigada 

mecanizada brasileira, uma vez que operam o General Dynamics LAV III (Stryker) 

(EUA, 2010) e (EUA, 2015).  

3.Armored Brigade Combate Teams, que se assemelham a uma brigada de 

cavalaria brasileira (EUA, 2010) e (EUA, 2015). 

Tanto os Infantry Brigade Combate Teams e os Stryker Brigade Combat Team 

são brigadas que possuem três batalhões de infantaria em sua composição, enquanto 

que os Armored Brigade Combate Teams possuem uma estrutura mais robusta, 

apresentando seis batalhões, a saber: três Combine Arms Battalion, compostos duas 

companhias de CC e duas de Infantaria Mecanizada, dois Armored Battalion, 

compostos de duas companhias de CC e uma de infantaria mecanizada, e um 

Mechanized infantry Battalion, composto por uma companhia de CC e duas de 

infantaria mecanizada (EUA, 2010) e (EUA, 2015). 
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2.2.2 Doutrina Norte-Americana 

 

 

Foi verificado que para cada tipo de unidade, força-tarefa, ou brigada existe um 

manual correlato, o qual se dedica a explorar também aspectos de sua natureza 

(Armored, Stryker and Light). Porém, naquilo que se refere as operações de abertura 

de brecha, pouco se modifica o conteúdo.  

 

 

2.2.3 Introdução 

 

 

Um estudo mais aprofundado do assunto, porém com um viés à arma de 

Engenharia, pode ser encontrado no manual ATP 3-90.4 Combined ARMS MOBILITY. 

Nele é apresentada uma definição sucinta da operação de abertura de brecha e que 

condensa o conteúdo presente nos outros manuais norte americanos que tratam 

sobre o assunto. 

 

Uma operação de abertura de brecha é uma atividade de armas 
combinadas sincronizada sob o controle do comandante da manobra, 
conduzida para permitir a manobra através de um obstáculo. É uma missão 
de armas combinadas sincronizada sob o controle do comandante da 
manobra. A operação começa quando as forças amigas detectam um 
obstáculo e começam a aplicar os fundamentos de abertura. A operação 
termina quando ocorre a ultrapassagem entre as forças subsequentes e a 
unidade que conduz a abertura. Uma atividade de abertura inclui a redução 
de campos minados, outros dispositivos explosivos e outros obstáculos. 
Geralmente, a abertura requer suporte significativo da engenharia de 
combate para ser realizada (EUA, 2016, p. 3-1, tradução nossa)  

 

Nesta citação, dois aspectos merecem uma atenção diferenciada: 1- O 

comandante da manobra, ou seja o chefe daquela peça de manobra envolvida com a 

operação, tem o controle da abertura, e 2- a operação é conduzida por uma ação 

interarmas, ou seja outras armas que não a infantaria deverão estar presentes para o 

sucesso da operação.  

Mais à frente o mesmo livreto apresenta que este tipo de operação deve ser 

executado por um Brigade Combat Team ou por um Battalion-Size Task Force (TF), 



 

  42 

que pode ser traduzido para a doutrina brasileira, como uma força-tarefa, nível 

batalhão.  

Entretanto, a fim de se buscar ao máximo uma correlação entras as doutrinas, 

na confecção deste trabalho, foi eleito como fonte primária de pesquisa o ATP 3-21.20 

Infantry Battalion, uma vez que este é o manual norte-americano que mais se 

aproxima em termos de destinação ao C7-20.  

 

 

2.2.4 Tipos de Brecha 

 

 

O ATP 3-21.20 define que existem três tipos de operações de abertura de 

brecha, a saber: a imediata, a coordenada e a encoberta.  

A imediata é empregada quando da existência de campos de minas terrestres 

associada a pouco tempo disponível para a realização da abertura. Para redução do 

obstáculo podem ser utilizados métodos expedientes como o emprego de explosivos 

próprios de demolição, de rolos ou veículos destinados sobre o campo de minas.  

A coordenada é empregada quando o inimigo dispõe de forte sistema de 

obstáculos ou fortificações, necessitando para o sucesso da operação, um 

planejamento detalhado e emprego dos elementos subordinados em tarefas 

especificas a fim de se obter o sucesso.  

A encoberta é àquela realizada em sigilo com o objetivo de não ser detectada 

pelo inimigo. Só pode ser executada por forças nível unidade, uma vez que grandes 

unidades, em virtude do seu tamanho, não conseguiriam manter o sigilo das ações. 

Este tipo de abertura é ideal para forças a pé. 

 

 

2.2.5 A Área de Brecha  

 

 

O ATP 3-21.20 define como área de brecha o local onde se dará a operação. 

Neste espaço, definido pelo comandante da operação, serão determinados o ponto 

de brecha, a área de redução, objetivo do lado inimigo e o ponto de penetração.  
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O ponto de brecha é a localização em determinado obstáculo onde será tentada 

a criação de uma passagem. Inicialmente, os pontos de brecha são todos frutos de 

planejamento. Normalmente, é a força que realiza a abertura que determina os pontos.  

A área de redução compreende um número de pontos de brecha adjacentes que 

estão sob o controle do comandante da operação. É ele que determina o tamanho da 

área, bem como a sua profundidade. 

O objetivo do lado inimigo é uma localização definida e orientada pelo terreno ou 

por uma força inimiga que devam ser conquistados ou neutralizados pela força de 

assalto da operação com o objetivo de retirar os fogos diretos do inimigo sobre a área 

de redução.  

O ponto de penetração é uma região localizada no objetivo do lado inimigo que 

apresenta a resistência mais fraca e que sua conquista auxilia na conquista do objetivo 

do lado inimigo. No ponto de penetração, o comandante irá direcionar seus fogos 

diretos e indiretos a fim de neutralizar os inimigos que lá se posicionem. O ponto de 

penetração será escolhido pelo comandante da operação e deverá favorecer a criação 

de área de redução e conquista dos objetivos do lado inimigo. 

A área de brecha deve ser grande o suficiente para permitir que a unidade 

desdobre sua força de apoio e se estenda longe o suficiente no lado oposto do 
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obstáculo para permitir que as forças subsequentes se estendam antes de deixar a 

área de brecha. Para tal intento são empregadas linhas de controle (LC) ou limites. 

 

 

 

Imagem 01- Área de Brecha . 

Fonte: ATP 3-21.20 (EUA, 2017, p F-4). 

 

 

2.2.6 Os Princípios da Operação de Abertura de Brecha 

 

 

As operações de abertura de brecha apresentam os seguintes princípios: 

inteligência e fundamentos de abertura de brecha (neutralização, obscurecimento, 

segurança, redução e assalto (NOSRA)).  
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A atividade de inteligência recebe grande destaque nas operações de abertura 

de brecha, principalmente no tocante ao reconhecimento especializado de 

engenharia.  

A capacidade de identificar como o inimigo aplica os obstáculos no terreno é 

crítica para o sucesso da operação. O comandante e o seu estado-maior conduzem o 

estudo do inimigo para desenvolver modelos situacionais iniciais e elementos 

essenciais de inteligência. A inteligência coletada pelas forças de reconhecimento é 

essencial para desenvolver as linhas de ação do inimigo e as localizações finais do 

pontos de brecha. As linhas de ação do inimigo não previstas podem fazer com que 

as forças amigas se desdobrem para reduzir os obstáculos antecipadamente, perder 

tempo tentando localizar obstáculos inexistentes, desenvolver linhas de ação usando 

métodos ineficazes de redução de obstáculos e deixar de localizar desvios ou serem 

surpreendidos por um obstáculo. 

O oficial de engenharia que assessora o comandante da operação desenvolve  

modelos dos prováveis obstáculos inimigos integrado em cada linha de ação atribuída 

ao inimigo, baseados em:  

1- Técnicas, táticas e procedimentos inimigos que encontrem respaldo em 

operações passadas; 

2- Capacidades de contramobilidade do inimigo (força de trabalho, 

equipamentos, matérias e tempo disponível); 

3- Efeito do terreno e das condições meteorológicas e 

4- No alcance do sistema de armas de lançamento de obstáculos do inimigo e 

de campos de minas dispersáveis (SCATMINEs). 

O incremento da força de reconhecimento com elementos especializados de 

engenharia deve ser empregado como parte do esforço de busca para coleta de 

informações. Alguns exemplos de informações derivadas de produtos de inteligência 

incluem:  

1- Localização de obstáculos existentes ou de reforço; 

2- Orientação e profundidade dos obstáculos; 

3- Condições do solo; 

4- Vias ou locais de desvio; 

5- Composição dos campos minados (minas antitanque e antipessoal enterradas 

ou colocadas na superfície); 
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6- Tipos de minas e fusíveis. (Determina a eficácia das técnicas de redução 

mecânica ou explosiva.); 

7- Composição de obstáculos complexos; 

8- Localização dos sistemas de fogos direto e indireto incidindo sobre o 

obstáculo.  

2.2.7 Fundamentos das Operações de Abertura de Brecha 

 

 

A neutralização é ação de neutralizar as forças inimigas que são responsáveis 

pela área de abertura de brecha a ser executada. A companhia de apoio do batalhão 

envolvido na operação é a fração mais indicada para constituir a força de 

neutralização. Uma neutralização bem sucedida é o ponto de partida para as demais 

ações dos fundamentos da abertura de brecha.  

O obscurecimento tem a finalidade degradar a observação e a aquisição de alvos 

das forças inimigas, ao mesmo tempo que oculta a redução da força amiga e as 

atividades de assalto. Os fatores de planejamento de obscurecimento incluem a 

direção do vento, tipo de sistemas de obscurecimento disponíveis (fumaça mecânica, 

artilharia lançada, morteiro entregue, potes de fumaça) e as capacidades e limitações 

desses sistemas.  

A segurança consiste na ação tática de ser realizar a segurança da força de 

redução. A identificação da extensão da defesa inimiga é essencial na seleção da 

correta técnica de segurança no ponto de brecha. O ponto de brecha deve ser 

assegurado antes do início dos trabalhos de redução. A força de redução deve ser 

composta por elementos de manobra que serão os responsáveis pela segurança 

daqueles elementos diretamente responsáveis pela redução.  

A redução é a ação de criar passagens no obstáculo inimigo. A redução não 

poderá ser realizada até a neutralização e o obscurecimento sejam efetivamente 

cumpridos e o ponte de penetração esteja assegurado. A forca de redução irá abrir a 

brecha, testar sua segurança e balizar as passagens para que a força de assalto 

realize a travessia do obstáculo. As forças subseqüentes continuarão a melhorar e 

reduzir o obstáculo, se necessário. Quando possível, a força de redução deve 

conquistar algum ponto no terreno que auxilie na passagem da força de assalto.   

O assalto se traduz na transposição do obstáculo através das passagens criadas 

pela ação de redução e na conquista de terreno no outro do lado do obstaculo, com o 
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objetivo de impedir que o inimigo realizar fogos diretos e indiretos  na área de redução. 

Quando a operação de abertura de brecha é panejada, as forças subsequentes irão 

assumir essa função. 

 

2.2.7.1 Organização 

 

 

Nas operações de abertura de brechas, a tropa se divide nas seguintes forças:  

Força de apoio: tem a responsabilidade de neutralizar elementos inimigos com 

capacidade de realizar fogos diretos na área de redução, com a finalidade de proteger 

a força de redução, e após a abertura da passagem, proteger a força de assalto. 

Possui também como função fixar o inimigo para isolar a área de redução. Realiza o 

controle do obscurecimento.  

Forca de Redução: reduz, testa e baliza as passagens em número necessário . 

Provê a segurança aproximada de ambos os lados do obstáculo. Realiza a 

neutralização e o obscurecimento adicional do inimigo que incide na área de redução. 

Auxilia a na transposição da força de assalto pelas brechas criadas.  

Força de Assalto: tem como missão principal conquistar o objetivo do lado 

inimigo, objetivo esse que proporcione melhores condições para passagem das forças 

subsequentes, bem como as coordenação para a ultrapassagem desta. Caso o 

inimigo possua obstáculos de proteção local, estes devem ser reduzidos por essa 

força. Deve estar em condições de reforçar com fogos a força de apoio.  

 

 

2.2.7.2 Planejamento  

 

 

A fim de facilitar a concepção da operação é aconselhável a realização do 

planejamento reverso, o que facilita também na definição da composição e no 

tamanho das forças. Esta metodologia se iniciar com o raciocínio destinado as   ações 

na conquista do objetivo e retrocede até a linha de partida. As seguintes etapas são 

empregadas no planejamento reverso: 

1- Identificar quais são os meios de redução disponíveis; 

2- Idealizar o dispositivo dos obstáculos inimigos; 
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3- Idealizar o esquema de movimento e manobra; 

4- Definir o número de brechas necessárias; 

5- Definir quais os meios necessários para reduzir, testar e balizar as passagens; 

6- Organizar os meios de redução dentro dos elementos de manobra.  

 

O planejamento reverso detalhado é iniciado durante o Processo de Integração 

Terreno, Condições Meteorológicas, Inimigo e Considerações Civis (PITCIC) e o 

desenvolvimento do modelo situacional do inimigo. O esquema de manobra, as 

operações de engenharia, os fogos, a defesa aérea e as ações no obstáculo baseiam-

se na linha de ação do inimigo. A linha de ação desenvolvida pelo S-2 auxiliado pelo 

Of Eng (oficial de engenharia) , retratando a cobertura de fogo direto e indireto inimigo 

e a disposição e composição dos seus obstáculos, determina o tamanho e a 

composição da força de apoio. 

A capacidade do inimigo de interferir na força de redução no ponto de 

penetração, determina o tamanho e a composição do elemento de segurança dentro 

da força de redução. A capacidade do inimigo realizar fogos no ponto de penetração 

determina a quantidade de neutralização necessária, bem como o tamanho e a 

composição da força de redução. A extensão e largura da brecha e a composição dos 

obstáculos determinam a quantidade e o tipo dos meios de redução necessários para 

a força de redução. O elemento de engenharia responsável pela equipe de 

engenheiros planeja a alocação dos meios redução.  

As ações para a conquista do objetivo do lado inimigo, determinam o tamanho e 

a composição da força que irá realizar o ataque final ao objetivo. Estas ações que 

ditam também a composição, a extensão, o número e a localização das brechas. O 
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oficial de engenharia em reforço ao batalhão e outros planejadores determinam a 

melhor forma de alocar os meios de redução dentro das forças.  
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Imagem 02- Organização de uma operação de abertura de brecha em ação . 

Fonte: ATP 3-21.20 (EUA, 2017, p F-8). 

 
 
2.2.7.3 Concentração do Poder de Combate e Sincronização 

 

 

A operação de abertura de brecha deve ser conduzida pela aplicação rápida de 

esforços concentrados em um ponto de brecha, afim de se criar uma passagem e 

penetrar no sistema de obstáculos. Um ponto de brecha é planejado onde o inimigo 

pode ser isolado, fixado ou interrompido. Para seleção da local da redução deve ser 

levado em consideração prioritariamente onde o inimigo é mais fraco. Se não for 

possível encontrar um ponto menos defendido do inimigo, esse local deve ser criado, 

por meio da fixação da maior parte das forças inimiga e isolando um pequeno efetivo. 

A intensão é negar ao inimigo a capacidade de concentrar poder de combate contra o 

ponto de brecha, por meio da sua fixação, isolamento ou interrupção, ao mesmo 

tempo em que se realiza reduções em vários locais, evitando, assim que o inimigo 

concentre poder de combate em um único ponto de penetração.  

Em virtude das citadas ações simultâneas é necessário uma sincronização 

eficaz. Para tal intento, uma ferramenta muito útil é a matriz de sincronização. O 

emprego da matriz permite aos comandantes subordinados e demais frações uma 

compreensão de suas tarefas e onde se encaixam no plano geral. 

 

 

2.2.8 O Batalhão em uma Operação de Abertura de Brecha Coordenada 

 

 

O planejamento se inicia com as estimativas sobre o inimigo inferidas pelo S-2 e 

pelo Of Eng que esteja em reforço ao batalhão. Enquanto o S-2 desenvolve as linhas 

de ação inimigas, o Of Eng produz modelos do sistema de obstáculos do inimigo, 

levando em consideração a sua doutrina e os sues meios.  

A identificação de pontos vulneráveis ou mais fracos no dispositivo inimigo é 

essencial para que a unidade possa concentrar poder de combate nesses pontos.  

Essa concentração é obtida através do isolamento da parte vulnerável do inimigo e  
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da concentração do poder de combate nessa parte, obtendo assim o poder relativo de 

combate (PRC) necessário para a o sucesso da operação.  

Quando da realização do ataque, forem necessários duas ou mais aberturas de 

brechas, o comandante deve manter meios e pessoal de engenharia suficientes para 

os obstáculos subsequentes, evitando que todos esses meios sejam empregados no 

primeiro sistema de obstáculo. As forças de engenharia quando empregadas além de 

sua capacidade de trabalho, necessitarão de muito mais tempo para realizar as 

reduções.  

A(s) força(s) de redução e assalto podem necessitar de fogos e ações de 

obscurecimento sob o seu controle direto, além daquelas sob a responsabilidade da 

força de apoio. Isso exige uma sincronização muito mais detalhada e ensaiada, afim 

de que se evite o fratricídio.  

 

 

2.2.8.1 Preparação e Ensaio 

 

 

O esforço de busca é constante, mesmo durante os ensaios, novas informações 

pode ser obtidas e o planejamento pode ser alterado. O sucesso de operação de 

abertura de brecha coordenada depende muito do sucesso do esforço de busca 

organizado pelo S-2 auxiliado pelo Of Eng.  

Nos ensaios, cada força recebe um quantidade de tempo para que suas ações 

sejam executadas. É buscado um terreno semelhante a aquele onde será executada 

a operação e as condições de quando ocorrerá a missão também dever ser simuladas, 

como o obscurecimento e o horário com sua respectiva luminosidade. Planos de 

contingência também devem ser ensaiados, e incluem contra-ataques e ataques por 

fogos indiretos.  

 

 

2.2.8.2 Execução 

 

 

A força-tarefa ou a unidade cruza a linha de partida com seu efetivo organizado 

dentro das forças componente de uma operação de abertura de brecha. Ao atingir o 
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sistema de obstáculos inimigo, o seu pelotão de reconhecimento, os seus caçadores 

e os seus observadores de artilharia (OA) realizam o ajuste dos tiros de artilharia e, 

locais que possibilitem o posicionamento da força de apoio que inicia seus fogos, 

permitindo que as forças de redução e assalto se desloquem para pontos previamente 

escolhidos e se preparem para executar as suas tarefas.  

O comandante da operação continua a receber informações de última hora e 

realizar os ajustes necessários. 

A força de apoio, logo após ocupar a sua posição, inicia as ações de 

neutralização. O batalhão também pode contar com a presença de um O Lig Art 

(Oficial de Ligação de Artilharia) para ajustar os fogos recebidos em reforço. O 

emprego de granada de fumígenos de morteiro e de artilharia com intuito de 

obscurecer o local da redução deve ser executado, afim de dificultar a aquisição de 

alvos por parte da força inimiga. Dependendo das condições do vento, a força de apoio 

ou a força de redução irão lançar mão de outros meios geradores de fumaça. A força 

de redução inicia o seu movimento uma vez que a neutralização e o obscurecimento 

são obtidos através de critérios bem definidos. A cronologia pormenorizada desse 

processo é essencial, pois o obscurecimento e a superioridade de fogos só pode ser 

sustentada por um período curto de tempo. As forças que participam dos fogos 

possuem setores de tiro bem definidos e sobrepostos, a fim de que garantir a 

neutralização eficaz das posições inimigas.  

Uma vez obtida a supressão e obscurecimento em níveis satisfatórios, a força 

de redução desloca-se à frente para a área de redução. Os elementos de engenharia 

que compõem a força de redução, realizam a abertura de passagens, enquanto os 

elementos de infantaria realizam a sua segurança aproximada. Ao finalizar a abertura 

e a testagem das brechas, os elementos de engenharia balizam as passagens e 

auxiliam na transposição das tropas.  

A força de assalto penetra no objetivo do lado inimigo após receber ordem do 

Cmt Btl (comandante de batalhão). A força de assalto deve conquistar e limpar o 

objetivo, se preparar para contra-ataques ou ficar em condições de apoiar a 

ultrapassagem de demais forças.  

Em virtude da complexidade da operação, os sistemas de comando e controle 

devem ser amplamente utilizados, inclusive com a participação ativa do estado-maior 

da unidade. Por exemplo, o S-3 (oficial de operações) do batalhão pode controlar a 
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força de apoio, enquanto que o Cmt Btl se localiza em um ponto onde melhor controle 

a operação como um todo.  

O sistema de obstáculo apresenta perigo mesmo após ter sido penetrado, já que 

automaticamente gera um ponto de estrangulamento. O batalhão deverá construir 

brechas adicionais para agilizar a passagem das forças subsequentes. Em seguida, o 

alargamento das brechas produzidas é realizado.  

As brechas abertas devem ser delimitadas e a polícia do exército, caso esteja 

disponível, realizará o controle de tráfego necessário.  

A engenharia que acompanhará as forças subseqüentes poderá limpar a área 

dos obstáculos inimigos, eliminado o ponto de estrangulamento.  

Tanto a unidade que tem a missão realizar a abertura de brecha, como as forças 

subsequentes devem estar preparadas para a situação onde o inimigo consegue 

lançar de forma rápida novos obstáculos, principalmente por meio de campos de 

minas dispersáveis (SCATMINEs), nas passagens criadas. Dessa forma, o 

comandante da operação de abertura de brecha deve desenvolver um plano de 

contingência e posicionar os meios de redução próximos dos locais das brechas.  

Os comandantes das forças subsequentes, independente das informações 

recebidas sobre as condições das passagens devem organizar forças de redução e 

posiciona-las à frente de suas formações, em condições de realizarem uma nova 

abertura, se necessário.  

 

 

2.2.9 O Batalhão em uma Operação de Abertura de Brecha Imediata 

 

 

A forma imediata da operação pode ocorrer quando a situação do inimigo é vaga 

e a unidade, por desconhecer o sistema de obstáculo do inimigo, é obrigada a realizar 

a abertura de brecha de forma imediata.  

Não existem diferenças significativas entra a forma coordenada e a imediata, 

contudo a unidade que realiza uma marcha para o combate ou um ataque deve estar 

organizada e preparada para esta eventualidade.  

 

 

2.5 ENTREVISTAS 
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Com o intuito de colher experiências relevantes para consecução deste trabalho 

foram realizadas entrevistas com os seguintes militares:  

MARCUS VINÍCIUS FALCÃO 
FIGUEIREDO DO NASCIMENTO - 
Cap Inf 

Instrutor da ESAO em 2021, Cmt da SU 
enviada para a Operação Culminating. 

RICARDO DE MORAES RAMOS 
LOBATO - Cap Inf 
 

Instrutor da ESAO em 2021, S Cmt da SU 
enviada para a Operação Culminating. 

 
 

 

2.5.1 Transcrição das Entrevistas 

 

 

2.5.1.1 Entrevistado: MARCUS VINÍCIUS FALCÃO FIGUEIREDO DO 

NASCIMENTO - Cap Inf 

 

 

Pergunta Nr 01: durante a preparação da Operação Culminating a tropa 

brasileira realizou treinamento para as operações de abertura de brecha? 

Resposta: Durante a preparação da SU nas operações de adestramento, sempre 

havia o reforço de elementos de engenharia visando ao emprego nas ações de 

abertura de brecha por ocasião da abordagem nos objetivos. Com isso, realizamos 

instruções e treinamentos específicos para esse tipo de atividade. 

 

Pergunta Nr 02: foi executada, durante a Operação Culminating, alguma 

operação de abertura de brecha? 

Resposta: Não foi realizada uma operação específica de abertura de brecha, 

porém, em todas as ações, também recebíamos apoio de elementos de engenharia 

para abertura de obstáculos e planejávamos as forças para emprego nessas ações. 

 

Pergunta Nr 03: quais foram as fontes de consulta utilizadas para a preparação 

e o treinamento das operações de abertura de brecha? 



 

  55 

Resposta: Foram utilizados os manuais C7-20 (Btl inf), C7-10 (Cia Fuz) e EB60-

ME-13.302 (Op Trs Obt Artificiais) 

 

Pergunta Nr 04: dentro das fontes consulta, como o senhor avalia contribuição 

do manual C7-20 para a preparação da tropa brasileira no tocante à realização das 

operações de abertura de brecha? 

Resposta: O Manual C7-20 atende de maneira satisfatória como fonte de 

consulta para o planejamento deste tipo de operação. 

 

Pergunta Nr 05: quais foram as maiores dificuldades sentidas durante a 

realização dos treinamentos das operações de abertura de brecha. 

Resposta: As maiores dificuldades encontradas foram as relativas à 

sincronização das ações para este tipo de operação, com o emprego adequado dos 

fogos e da manobra no momento certo para obter surpresa e sucesso nas ações. 

 

Pergunta Nr 06: Existem sugestões para que sejam acrescentados conteúdos 

nos manuais brasileiros, principalmente no C7-20, no tocante às operações de 

abertura de brecha? 

Resposta: Acredito que a colocação de alguns esquemas de manobra com este 

tipo de operação, como nos exemplos do Manual EB60-ME-13.302 (Op Trs Obt 

Artificiais), facilite a compreensão e o planejamento destas ações. 

 

 

2.5.1.2 Entrevistado: RICARDO DE MORAES RAMOS LOBATO - Cap Inf 

 

 

Pergunta Nr 01: Durante a preparação da Operação Culminating, a tropa 

brasileira realizou treinamento para as operações de abertura de brecha? 

Sim. Fizemos instruções teóricas para padronizar o conhecimento e instruções 

práticas. Além disso, todos os campos de preparação havia essa atividade durante a 

realização do ataque, com o apoio de um GE (grupo de engenharia).  

 

Pergunta Nr 02:  
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Foi executada, durante a Operação Culminating, alguma operação de abertura 

de brecha? 

Pela tropa brasileira não foi realizada, mas sempre recebíamos elementos de 

engenharia para esse emprego se fosse o caso. Porém a tropa americana realizou a 

abertura de brecha para investimentos em localidade. 

 

Pergunta Nr 03: 

Qual era a composição da tropa que participou dos treinamentos da citada 

operação? Havia a elementos de engenharia? 

No QO da SU Culminating nós tínhamos apenas um tenente na função de O Lig 

de Eng. Para os exercícios no Brasil um GE era passado em reforço, mas o grupo não 

foi para os EUA. 

 

Pergunta Nr 04:  

Quais foram as fontes de consulta utilizadas para a preparação e o treinamento 

das operações de abertura de brecha? 

Foram utilizados: C 7-20, C 7-10 e EB60-ME-13.302 (Op Transposição de 

Obstáculos Artificiais) 

 

Pergunta Nr 05: 

Dentro das fontes consulta, como o senhor avalia contribuição do manual C7-20 

para a preparação da tropa brasileira no tocante à realização das operações de 

abertura de brecha? 

Sim, o conhecimento obtido com o referido manual foi satisfatório e suficiente 

para a execução da manobra. 

 

Pergunta Nr 06: 

Quais foram as maiores dificuldades sentidas durante a realização dos 

treinamentos das operações de abertura de brecha? 

No início dos treinamentos a sincronização das tarefas ainda não estava a 

contento, mas com a prática e o decorrer dos exercícios, a SU já tinha sua NGA para 

abertura de brecha (quem faz o quê), o que facilitava muito a execução dessa tarefa. 

 

Pergunta Nr 07: 
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Existem sugestões para que sejam acrescentados conteúdos nos manuais 

brasileiros, principalmente no C7-20, no tocante as operações de abertura de brecha? 

Inclusão de figuras de exemplo de uma manobra com Abertura de brecha, como 

um esquema de manobra, com a divisão dos grupos e suas funções. 

3. ANÁLISE E RESULTADOS 

 

 

3.1 DOUTRINA NACIONAL 

 

 

O manual C7-20 Batalhões de Infantaria apresenta, talvez, em virtude de sua 

data de publicação, algumas diferenças em termo de nomenclaturas com o manual, 

também brasileiro, EB60-ME-13.302 Operação de Transposição de Obstáculos 

Artificiais. Contudo em percebe-se ambos se apresentam em termos doutrinários 

grande semelhança. É fato que o EB60-ME-13.302 tem em seu conteúdo uma 

abordagem muito mais abrangente e completa em relação aquele outro, situação que 

não poderia deixar de ser, uma vez que o primeiro se dedica exclusivamente para a 

operação complementar em estudo.  

 

 

3.2 DOUTRINA INTERNACIONAL 

 

 

3.2.1 Em Comparação ao Manual C7-20 Batalhões de Infantaria 

Da comparação entre as doutrinas brasileira e norte-americana e do material 

colhido nas entrevistas, chega-se aos resultados a seguir esmiuçados.  

Apesar de não estar claramente expresso pelo manual C7-20, mas sendo 

taxativa, pela doutrina norte-americana, a afirmativa que o comandante da operação 

da abertura de brecha é um elemento de manobra, ou seja, oficial oriundo da arma de 

Infantaria ou de Cavalaria, não cabendo a responsabilidade pela operação ao 

elemento da arma de Engenharia.  

É notória a importância depositada pela doutrina norte-americana ao 

reconhecimento especializado de engenharia sobre o sistema de obstáculo inimigo. É 

inclusive, reconhecido por essa doutrina, que grande parte do sucesso da operação 
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depende de um eficaz reconhecimento. Os modelos de sistema obstáculos levantados 

pelos Elm Eng, devem ser integrados com as linhas de ação do inimigo sob a 

responsabilidade do S-2 da unidade.  

A doutrina norte-americana determina que o comandante de uma força que 

realiza uma marcha para o combate ou um ataque, deve sempre considerar uma 

possível realização de uma operação de abertura de brecha imediata. Essa ressalva 

implica que o comandante e o seu estado-maior, concebam planos de contingência, 

organizem as tropas para tal eventualidade e empreendam ensaios destinados a essa 

situação.  

Em ambas as doutrinas é dada grande importância a cronologia das ações a fim 

de se evitar o fratricídio e a perda da janela de oportunidade criada pela as ações de 

obscurecimento e concentração de poder de combate superior temporária. A fim de 

facilitar essa coordenação, as duas doutrinas realçam a importância do emprego de 

matrizes de sincronização.  

Um aspeto não constante na doutrina brasileira, mas existente na sua análoga 

norte-americana é o conceito de prova (Proof), em que, os elementos de engenharia, 

após realizarem a redução do obstáculo, devem verificar se não mais existem 

obstáculos na passagem ou que se os meios empregados para suplantar o obstáculo 

são seguros. (EUA, 2016).  

Em ambas as doutrinas é aconselhável o planejamento reverso com forma de 

facilitar a concepção da operação e a composição das forças 

Nas entrevistas realizadas, percebe-se que o C7-20 e as demais fontes consulta 

que representam a doutrina brasileira são satisfatórias para comandantes que 

desejam realizar a preparação de forças para esse tipo de operação. 

No mais, o manual C7-20, bem como o restante da doutrina brasileira se 

apresenta em grande similaridade com a doutrina norte-americana. Existem algumas 

diferenças na nomenclatura utilizada ou no detalhamento de determinada fase da 

operação, mas que não interferem no correta execução da operação. 

 

 

3.2.1 Em Comparação ao Manual EB60-ME-13.302 Operação de Transposição de 

Obstáculos Artificiais 
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Com exceção de termos e traduções de nomenclaturas, a doutrina brasileira 

presente no manual EB60-ME-13.302 guarda forte similaridade com a doutrina norte-

americana. Algumas imagens e tabelas são inclusive uma mera tradução daquilo 

desenvolvido pelo manuais norte-americanos ATP 3-21.20 Infantry Battalion e ATP 3-

90.4/MCWP 3-17.8 Combined Arms Mobility.  

Embora as semelhanças sejam notáveis, o manual brasileiro apresenta uma 

visão mais completa da operação, envolvendo todas as funções de combate, não se 

tratando de um manual dedicado à apenas uma função ou especialidade  
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4 CONCLUSÃO  

 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

Como conclusão do presente trabalho é possível observar que a doutrina 

brasileira naquilo que concerne as operações de abertura de brechas (termo agora 

atualizado para operações de transposição de obstáculos artificias) em comparação 

à doutrina norte-americana encontra-se atualizada.  

O manual EB60-ME-13.302 é dedicado exclusivamente a tratar o referido tipo de 

operação é o documento mais atual presente na doutrina nacional, se comparado os 

manuais norte-americanos relacionados ao tema. Apesar do manual C7-20 apresentar 

o ano de 2007 como data de sua ultima publicação, a sua essência se mantem em 

muito parecida com aquilo apresentado tanto no EB60-ME-13.302, quanto no seu 

análogo americano ATP 3-21.20 Infantry Battalion quanto no ATP 3-90.4/MCWP 3-

17.8 Combined Arms Mobility.  

Antes da publicação do manual EB60-ME-13.302, o C7-20 era a fonte de 

consulta mais completa, tanto para os elementos de arma base, Cavalaria e Infantaria, 

como para os integrantes da arma de Engenharia.  

Com a publicação do manual EB60-ME-13.302, o qual apresenta no seu 

conteúdo até mesmo modelos de ordem de operações para o nível unidade, bem 

como explora as demais funções de combate envolvidas com a operação, matéria 

esta, não explorada pelos manuais norte-americanos, o artigo XI do manual C7-20 se 

tornou obsoleto.  

De forma a manter uma padronização de conhecimentos sintetizados em uma 

única fonte de consulta para os integrantes de todas as Armas, Quadros e Serviços e 

dessa maneira escoimar a possibilidade de entendimentos diversos resultados da 

existência de mais de um manual que trata sobre o assunto e levando em 

consideração que, no que tange as responsabilidades da arma de Infantaria na 

referida operação, o EB60-ME-13.302 se apresenta como um excelente referencial 

teórico, chega-se a conclusão que a decisão mais acertada é a retirada do Artigo XI e 
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do Anexo I do manual C7-20 e a citação do EB60-ME-13.302 como referência para o 

estudo.  

Além da retirada das partes já citadas, convém substituir o termo operações 

abertura de brecha, por operações de transposição de obstáculos artificiais, afim de 

atualizar o C7-20 com a terminologia coerente com a doutrina mais atual em voga. 

 

 

4.2 ALTERAÇÕES SUGERIDAS AO MANUAL C7-20 BATALHÕES DE INFANTARIA 

 

 

Retirada integral do conteúdo presente no Artigo XI (páginas de 4-126 à 4-145) 

e do Anexo I (páginas I-1 à I-2), bem como a referência destes no sumário.  

Nas página 4-32, 4-36, 4-86, 4-87, 8-3 e G-2 substituição do termo "abertura de 

brechas" por "transposição de obstáculos artificiais”.  

Nas páginas 4-32, 4-36, 4-86, 4-87, 8-3 e G-2, após o termo substituto 

"transposição de obstáculos artificiais”, adicionar o seguinte trecho: "(vide EB60-ME-

13.302 Operação de Transposição de Obstáculos Artificias)”. 

As alterações que envolvem a substituição de termos e o acréscimo de conteúdo, 

estão no Apêndice A deste trabalho. 
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APÊNDICE A - Alterações Sugeridas no manual C7-20 Batalhões de Infantaria  

 

 

Na página 4-32: c) Os elementos de Engenharia serão responsáveis por prover a 

mobilidade ao ERS durante o cumprimento de sua missão, atuando principalmente na 

(abertura de brechas) operação de transposição de obstáculos artificias (vide 

EB60-ME-13.302 Operação de Transposição de Obstáculos Artificias) em campos 

minados e regiões armadilhadas. 

 

 

Na página 4-36: b) O Pel E é empregado na (abertura de brechas e passagens) 

operação de transposição de campos minados e áreas armadilhadas (vide EB60-

ME-13.302 Operação de Transposição de Obstáculos Artificias), reconhecimento 

de vaus e outros trabalhos técnicos nas fases que antecedem o ataque, 

particularmente no deslocamento do ERS e força de infiltração no interior das faixas 

de infiltração. 

 

 

Na página 4-86: 8) A coordenação com as tropas amigas nas vizinhanças da posição 

de ataque e na linha de partida. Instruções para (a abertura de brechas) operação de 

transposição de obstáculos artificias (vide EB60-ME-13.302 Operação de 

Transposição de Obstáculos Artificias) à frente para passagem da tropa; 

 

 

Na página 4-87: […] campos de minas inimigos . Devem ser feitos planos para a 

(abertura de brechas) transposição de obstáculos artificias (vide EB60-ME-13.302 

Operação de Transposição de Obstáculos Artificias) nesses e em outros 

obstáculos, antes do ataque. 

 

 

Na página 8-3: j) (abertura de brechas) operação de transposição de obstáculos 

artificias (vide EB60-ME-13.302 Operação de Transposição de Obstáculos 

Artificias) em campos de minas. 
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Na página G-2: - Método: Prioridade de fogos para a FT 1. Dscd Con Art CB 202 (Obs 

Art Prio / OA 2 Alt), Cortina de Fum 600m x 15’, R P Cot 165 e P Cot 201, Mdt O e 

Con Art CB 203 (OA2 Prio / OA3 Alt), Fum 400m x 30’, para cobrir os trabalhos de 

(abertura de brechas) operação de transposição de obstáculos artificias (vide 

EB60-ME-13.302 Operação de Transposição de Obstáculos Artificias) na Z Aç da 

FT 1. 


