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RESUMO

A presente pesquisa tem como fito investigar se a doutrina militar terrestre brasileira vigente sobre o apoio de
engenharia nas operações conjuntas de abertura de passagens em campos minados está em consonância com a
doutrina militar norte-americana. São levantadas questões de ordem terminológica, conceitual, principiológica e
organizacional.  Sob o prisma terminológico,  o estudo aponta a  incorreção  de determinados termos técnicos
constantes dos manuais de campanha do Exército Brasileiro que tratam da matéria. No plano conceitual, indica-
se a  necessidade de revisão do conceito das  operações de abertura  de passagens em campos minados, para
reforçar sua natureza de operação conjunta. No plano principiológico, constata-se que a doutrina pátria, embora
aplique o conjunto de ações  integradas e sincronizadas  representado pelo anagrama NOSRA (neutralização,
obscurecimento, segurança, redução e assalto), não o alçou à condição de  breaching fundamental.  Quanto à
organização da tropa para a abertura de passagens, a pesquisa assinala a brigada como o escalão ideal para o
planejamento e execução de operações de abertura de passagens em campos minados. Por fim, apresenta uma
proposta de estudo e pesquisa das operações de abertura de passagens no âmbito do Curso de Aperfeiçoamento
de Oficiais da EsAO.

Palavras-chave:  Campo minado.  Operação de abertura de passagens.  NOSRA. Apoio de Engenharia.
Organização da tropa.

ABSTRACT

The aim of this research is to investigate whether the current Brazilian military doctrine on engineer support in
minefield breaching operations is in line with US military doctrine. Terminological, conceptual, principiological
and organizational questions are raised. In terms of terminology, the study points out the inaccuracy of certain
technical terms contained in the field manuals of the Brazilian Army dealing with matter. At the conceptual
level, the research indicates the need to revise the concept of a minefield breaching operation, to reinforce its
nature of joint operation. At the principiological level, it is observed that Brazilian military doctrine, although it
applies SOSRA actions (suppress, obscure, secure, reduce and assault), did not elevate it to the condition of the
breaching fundamental. Regarding the breaching organization, the research indicates the brigade as the ideal
echelon for the planning and execution of minefield breaching operations. Finally, this article presents a proposal
of study and research of the breaching operations for the Course realized in the Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais (EsAO).

Keywords: Minefield. Breaching operation. SOSRA. Engineer support. Breaching organization. 
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1 INTRODUÇÃO

1.1 PROBLEMA

A abertura de passagens em campos minados ainda é associada, ao menos por uma

parcela dos militares, a uma operação na qual um Pelotão de Engenharia (Pel E) abre uma

passagem através de uma área minada, possibilitando o avanço da tropa apoiada. Ocorre que,

no  combate  moderno,  o  emprego  de  minas  anticarro  alcançou  uma  amplitude  e  um

desdobramento de envergadura tal, que a abertura de passagens passou a exigir uma operação

com a participação de diversos elementos especializados, cujo sucesso depende de um plexo

de ações perfeitamente integradas e sincronizadas.

Nesse sentido, a questão que se coloca é a seguinte: o tratamento dado pela doutrina

militar terrestre brasileira vigente às operações de abertura de passagens em campos de minas

está em consonância com a evolução doutrinária  de nações amigas,  em particular,  com a

norte-americana?

1.2 OBJETIVOS

A  presente  pesquisa  pretende  analisar  se  a  doutrina  militar  vigente  no  Exército

Brasileiro que trata do emprego da Engenharia em operações de abertura de  passagens em

campos  minados  está  em consonância  com a  evolução  doutrinária  norte-americana  e,  em

havendo dissonância,  apresentar  uma proposta  de  como a  Escola  de  Aperfeiçoamento  de

Oficiais pode contribuir para enriquecer essa discussão através da consideração dos aspectos

aqui levantados na condução das atividades de ensino-aprendizagem, bem como mediante a

integração entre instrutores e instruendos dos diversos cursos, numa perspectiva inter-armas.

Para viabilizar  a consecução do objetivo  geral  suprarreferido,  cumpre perseguir  os

objetivos específicos abaixo relacionados:

a) Analisar  a  adequação  da  terminologia  adotada  e  do  conceito  de  operação  de

abertura de passagens em campos minados;

b) Examinar  os princípios  reitores  e os fundamentos das operações  de abertura de

passagens em campos minados;

c) Descrever a organização da tropa na operação de abertura de passagens em campos

minados;

d) Apresentar  uma  proposta  de  como  a  EsAO  pode  contribuir  para  enriquecer  e

aprofundar  as  reflexões  aqui  produzidas,  seja  na  condução  das  atividades  de  ensino-

aprendizagem, seja mediante a integração entre instrutores e instruendos dos diversos cursos,

numa perspectiva inter-armas.
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

A comparação sumária entre os manuais de campanha do Exército Brasileiro  C 5-7

(Batalhão de Engenharia de Combate1), C 5-10 (O apoio de Engenharia no escalão brigada2),

C 5-37 (Minas e Armadilhas3),  C 7-20 (Batalhões de Infantaria4) e C 17-20 (Forças-Tarefas

Blindadas5), de um lado, e o manual de campanha do Exército norte-americano  FM 3-34.2

(Combined-Arms  Breaching  Operations6),  de  outro,  permite  inferir,  numa  primeira

aproximação, que há alguns pontos dissonantes entre a nossa doutrina e a norte-americana,

seja por conta de falhas  na tradução,  seja por uma questão de desatualização doutrinária.

Resta saber o grau e a extensão de tal dissonância. Em face disso, é que se entende justificável

e oportuno o presente estudo.

Ademais,  a título de contribuição,  pretende-se apresentar  uma  proposta  de como a

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais pode contribuir para enriquecer essa discussão através

da  consideração  dos  aspectos  aqui  levantados  na  condução  das  atividades  de  ensino-

aprendizagem, bem como mediante a integração entre instrutores e instruendos dos diversos

cursos, numa perspectiva inter-armas.

2 METODOLOGIA

Para  colher  subsídios  que  permitissem  formular  uma  possível  solução  para  o

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento das fontes,

cotejando, sobretudo os manuais de campanha dos exércitos brasileiro e norte-americano, de

maneira  a  produzir,  na  fase  de  discussão  dos  resultados,  um  estudo  de  doutrina  militar

comparada. Além disso, realizamos entrevistas com Instrutores de Doutrina Militar Terrestre

do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais de Engenharia da Escola de Aperfeiçoamento de

Oficiais (EsAO) do Exército Brasileiro, que são especialistas na matéria objeto desse estudo.

Por se tratar de um estudo comparado no plano dos fundamentos doutrinários, optamos

por abordar o problema sob a perspectiva qualitativa, pois, em essência, não nos parece que

1 BRASIL. Ministério da Defesa. Exército. Manual de Campanha C 5-7: Batalhão de Engenharia de Combate.
2. ed. Brasília, 2001.

2 BRASIL.  Ministério da Defesa.  Exército.  Manual de Campanha C 5-10:  Apoio de Engenharia no escalão
brigada. 2. ed. Brasília, 2000.

3 BRASIL. Ministério da Defesa. Exército. Manual de Campanha C 5-37: Minas e Armadilhas. 2. ed. Brasília,
2000.

4 BRASIL.  Ministério  da  Defesa.  Exército.  Manual  de  Campanha C 7-20:  Batalhões  de  Infantaria.  3.  ed.
Brasília, 2003.

5 BRASIL. Ministério da Defesa. Exército.  Manual de Campanha C 17-20: Forças-Tarefas Blindadas. 3. ed.
Brasília, 2003.

6 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Exército. Field Manual FM 3-34.2: Combined-Arms Breaching Operations.
2000.
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esse  recorte  metodológico  sujeite-se  adequadamente  à  operacionalização  de  variáveis

quantitativas.

A  modalidade  de  pesquisa  aqui  adotada,  quanto  ao  objetivo  geral,  pode  ser

classificada  como exploratória, cujo objetivo é proporcionar familiaridade com o objeto do

corrente estudo, bem como despertar um campo de interesse para pesquisas futuras. Quanto

aos  procedimentos  técnicos  adotados  para  a  coleta  de  dados,  a  presente  pesquisa  é

eminentemente  documental,  pois  ela  se  desenvolve  sobretudo  a  partir  do  cotejo  entre

documentos  oficiais,  a  saber,  os  manuais  de  campanha  dos  exércitos  brasileiro  e  norte-

americano que tratam direta ou indiretamente da abertura de passagens em campos minados.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

A doutrina militar brasileira de abertura de passagens em campos minados é prescrita,

em nossos manuais, de forma difusa. Apesar da existência do manual de campanha intitulado

“Minas e Armadilhas” (C 5-37), que dedica todo o capítulo V à temática da “abertura de

passagens e limpeza de minas”, fato é que ele não esgota o tema, e vários outros manuais da

Força Terrestre brasileira discorrem, em maior ou menor medida, sobre a matéria, a exemplo

do  C 5-7 (Batalhão  de Engenharia  de  Combate),  do  C 5-10 (O apoio  de Engenharia  no

Escalão  Brigada),  do  C  7-20 (Batalhões  de  Infantaria)  e  do  C  17-20 (Forças-Tarefas

Blindadas).7

Inicialmente, impende ressaltar que os manuais de campanha “Batalhão de Engenharia

de Combate” (C 5-7) e “O apoio de Engenharia no Escalão Brigada” (C 5-10) contemplam

apenas  as  normas  gerais de  emprego  da  Engenharia.  A eles  é  confiada  a  atribuição  de

prescrever  a  doutrina  básica  (normas  gerais)  de  emprego,  organização  e  características,

respectivamente, das unidades e subunidades de Engenharia no teatro de operações terrestre.8

Já as  normas específicas  referentes ao emprego da Engenharia em operações militares, por

sua vez, ficam relegadas a outros manuais técnicos ou de campanha, a exemplo do C 5-37,

manual  de  campanha  que  reúne  as  normas  específicas,  tanto  técnicas quanto  táticas,

referentes ao emprego de minas e armadilhas em operações militares.

De  um lado,  o  C  5-7  trata  dos  Batalhões  de  Engenharia  de  Combate  (BE  Cmb)

orgânicos da Engenharia Divisionária (ED) e do Comando de Engenharia da Força Terrestre

Componente (CEFTC), ao passo que o C 5-10 refere-se às Companhias de Engenharia de

7 Discorreremos mais especificamente sobre tais manuais ao longo da presente revisão de literatura. 

8 Ambos, ao lado do C 5-1 (Emprego da Engenharia), compõem a tríade de manuais atinentes à doutrina básica
de emprego da Engenharia no Exército Brasileiro, além de fornecer orientações aos comandantes e estados-
maiores acerca da missão da unidade ou subunidade de Engenharia.
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Combate (Cia E Cmb) no escalão brigada. Ao regulamentarem as normas gerais de emprego

da Engenharia, tais manuais atribuem à Arma de Engenharia a missão de realizar a abertura

de passagens em obstáculos, inclusive a abertura de passagens em campos de minas.9 Noutras

palavras, a Engenharia é, no teatro de operações terrestres, a Arma competente e responsável

pela abertura de passagens em campos minados.

Já o manual de campanha C 5-37 (Minas e Armadilhas), por seu turno, esmiúça os

princípios  e  regras  específicos que  regem  o  emprego  e  a  doutrina  referente  ao

estabelecimento, lançamento, abertura de passagens, limpeza e confecção de relatórios sobre

campos  de  minas  e  áreas  minadas  ou  armadilhadas,  além  de  normatizar  o  manuseio,

armazenamento, suprimento e destruição de minas, armadilhas e acionadores e apresentar os

equipamentos e materiais utilizados nos trabalhos com minas e armadilhas. Cabe salientar, no

entanto, que se trata de um manual eminentemente  técnico:  dentre as suas quase trezentas

páginas,  apenas  pouco mais  de vinte  delas  destinam-se a  considerações  táticas acerca  da

operação de abertura de passagens em campos de minas.10

Além  dos  três  manuais  de  campanha  de  Engenharia  supracitados,  há  outros  dois

manuais  de  campanha  que,  embora  não  sejam  específicos  de  Engenharia,  tratam

incidentalmente das operações de abertura de passagens em obstáculos. São eles o C 17-20 e

o C 7-20.

O  manual  de  campanha  C  17-20  (Forças-Tarefas  Blindadas)  prescreve  a  doutrina

básica  das  operações  de  blindados  e  estabelece  os  fundamentos  doutrinários  relativos  ao

emprego operativo das forças-tarefas blindadas (FT Bld).11 O C 17-20 destina-se, portanto, a

orientar  o  Comandante  de  Unidade  e  seu  Estado-Maior  no  planejamento,  execução,

coordenação e sincronização das operações conduzidas pelas FT BIB, FT RCC e pelo RCB

em campanha. No que diz respeito às operações de abertura de passagens em obstáculos, o

manual reserva o parágrafo 5-13 ao trato do emprego de elementos blindados nas referidas

operações.12

Finalmente, a matéria também é tratada no C 7-20 (Batalhões de Infantaria). Trata-se

de um manual de campanha que prescreve a doutrina básica (normas gerais) de emprego,

9 C 5-7, op. cit., p. 2-3; C 5-10, op. cit., p. 2-2.

10 Trata-se do artigo IV (Transposição de campos de minas inimigos) do capítulo V (Abertura de passagens e
limpeza de campos de minas), do C 5-37, p. 5-11 a 5-33. Sobre as considerações táticas do referido excerto
do manual, teceremos mais detalhes no capítulo 3, infra.

11 As FT Bld estão baseadas no Batalhão de Infantaria Blindado (BIB) e no Regimento de Carros de Combate
(RCC),  orgânicos  das  Brigadas  de  Infantaria  Blindada  e  das  Brigadas  de  Cavalaria  Blindada,
respectivamente,  e  no  Regimento  de  Cavalaria  Blindado  (RCB)  orgânico  das  Brigadas  de  Cavalaria
Mecanizada (C 7-20, op. cit., p. 1-1).

12 C 17-20, op. cit. p. 5-44 a 5-52.
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organização e características de certas unidades de Infantaria no teatro de operações terrestre,

nomeadamente, os Batalhões de Infantaria Motorizado (BI Mtz), de Infantaria de Montanha

(BI Mth), de Infantaria Paraquedista (BI Pqdt) e de Fronteira (B Fron). Dedica o artigo XI do

capítulo  IV  às  operações  de  abertura  de  brechas.13 Embora  não  se  trate  de  manual  de

Engenharia, parece ser, do ponto de vista  tático, o documento doutrinário mais completo e

atualizado sobre as operações de abertura de passagens em obstáculos no âmbito da Força

Terrestre brasileira.

Quanto ao Exército norte-americano, a matéria vem tratada, como dito, no manual de

campanha  FM  3-34.2 (Combined-Arms  Breaching  Operations).  Tal  manual  reúne  os

fundamentos, os princípios, a doutrina, as táticas e as técnicas necessárias ao planejamento,

preparação e execução de operações de abertura de passagens em obstáculos, bem como as

medidas de sincronização das ações durante as referidas operações.

2.2 COLETA DE DADOS

Com  a  finalidade  de  ampliar  o  conhecimento  teórico  e  identificar  experiências

relevantes,  foram  realizadas  entrevistas  exploratórias  com  os  seguintes  especialistas,  em

ordem cronológica de execução:

Nome Justificativa

Antonio  Gonçalves  Júnior  –
Cap Eng EB

a.  Instrutor  de  Doutrina  Militar  Terrestre  do  Curso  de
Aperfeiçoamento de Oficiais de Engenharia da EsAO.

b.  Instrutor  de  Operações  de  Aberturas  de  Passagens  em
Obstáculos na EsAO.

c.  Realizou  o  Curso  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais  de
Engenharia no Exército dos Estados Unidos da América

Daniel  Ramos Lemos -  Cap
Eng EB

a.  Instrutor  de  Doutrina  Militar  Terrestre  do  Curso  de
Aperfeiçoamento de Oficiais de Engenharia da EsAO.

b.  Realizou  o  Curso  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais  de
Engenharia no Exército dos Estados Unidos da América

QUADRO 1 – Relação de especialistas entrevistados
Fonte: o autor

A seleção dos entrevistados acima se deu em razão da expertise de ambos tanto como

instrutores da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, quanto pela realização do Curso de

Aperfeiçoamento de Oficiais de Engenharia no Exército dos Estados Unidos da América. Tais

qualidades se amoldam perfeitamente ao objeto desse trabalho, cujo objeto não é outro senão

buscar  fazer  um  estudo  de  doutrina  militar  terrestre  comparada,  cotejando  os  manuais

brasileiros e norte-americanos.

13 C 7-20, op. cit., p. 4-122 a 4-140.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente apartado dedica-se à análise comparativa entre a doutrina militar terrestre

brasileira e norte-americana de emprego da Engenharia nas operações conjuntas de abertura

de passagens em campos minados, em particular, mediante o cotejo dos manuais de campanha

objeto do capítulo precedente.

Nessa análise de doutrina comparada, questões de quatro ordens serão levantadas, a

saber, terminológicas, conceituais, principiológicas e organizacionais.

3.1 QUESTÕES TERMINOLÓGICAS

3.1.1 Abertura de “brechas” ou de “passagens”?

A primeira questão terminológica que se coloca é o acerto (ou não) da utilização da

expressão “abertura de brechas”,  adotada pelos manuais brasileiros C 17-20 e C 7-20, em

detrimento  da  –  por  nós  preferida  –  expressão  “abertura  de  passagens”.  A  terminologia

“operações de abertura de brechas” parece advir da tradução literal de breaching operations,

expressão que dá nome ao já citado manual de campanha norte-americano FM 3-34.2, cuja

publicação se deu em 31 de agosto 2000 (sofrendo pequenas modificações em 2002). Ele

serviu  de  inspiração  para  os  supracitados  manuais  brasileiros,  que  foram  aprovados,

respectivamente, em 30 de outubro de 2002 e 21 de março de 2003, os quais reproduzem, em

boa medida, a doutrina militar norte-americana de abertura de passagens em obstáculos.14

Ocorre  que  o termo “brecha”,  tecnicamente,  refere-se  a  uma particular  espécie de

passagem, cuja largura mede sete metros. “Passagem” é gênero do qual  “brecha” é  espécie.

Em outras palavras, a abertura de passagens em obstáculo, a depender da necessidade tática

e/ou da natureza da tropa apoiada, pode ensejar trilha(s) para tropa a pé e/ou brecha(s) para

tropa  a  pé  e  embarcada.15 O  C  7-20  chega  a  advertir  que  emprega  o  termo  “brecha”

indistintamente para trilha,  brecha simples ou brecha dupla.16 Porém, para tal  desígnio,  já

existe  o  termo  “passagem”  amplamente  difundido  na  seara  da  doutrina  de  Engenharia,

tornando,  pois,  desnecessário  tomar  a  espécie  como  gênero.  Daí  porque  nos  parece

tecnicamente mais rigoroso, do ponto de vista doutrinário, empregar-se a expressão abertura

14 Cf. FM 3-34.2, op. cit., passim.

15 Embora se refira a  passagens exclusivamente em campos minados, o manual de campanha C 5-37 traz a
definição de trilha e brecha.  Trilha, segundo o referido manual,  é “um caminho livre através do campo de
minas, destinado à passagem de tropas a pé, em coluna, tendo normalmente 1,20 m de largura”, ao passo que
brecha corresponde a “um caminho livre através do campo de minas, destinado à passagem de tropas a pé,
motorizadas ou blindadas. (C 5-37, op. cit., p. 10-8 e 10-2, respectivamente). As brechas podem ter largura
de sete (brecha simples) ou catorze metros (brecha dupla) (ibid., p. 5-15).

16 C 7-20, op. cit., p. 4-123.
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de passagens quando se está a falar do gênero (abarcando, pois, trilhas e brechas), e abertura

de brecha quando se tratar tão somente de via (simples ou dupla) para tropa a pé e embarcada.

Nesse sentido, os manuais C 7-20 e C 17-20 merecem, a nosso sentir, uma revisão de caráter

terminológico,  de  sorte  a  substituir  a  expressão  “abertura  de  brecha”  por  “abertura  de

passagem” somente naquelas situações em que “brecha” refira-se ao gênero “passagem”.

3.1.2 Abertura “deliberada”, “preparada” ou “coordenada”? Abertura “imediata” ou

“de oportunidade”?

Segundo o C 17-20, as operações de abertura de passagens podem ser classificadas,

quanto  ao  planejamento,  em  imediata e  deliberada.  A  abertura  imediata de  passagem é

empregada quando a impulsão do ataque precisa ser mantida, situação em que a velocidade e

rapidez  das  ações  são  fundamentais.  Já  a  abertura  deliberada de  passagem é  empregada

quando a abertura imediata da passagem tiver falhado ou quando houver tempo e recursos

suficientes para a operação.17

Já o C 7-20, ao tratar  da matéria,  dá aos mesmos conceitos os nomes de abertura

imediata e abertura  coordenada. Diz-se coordenada aquela abertura de brecha realizada em

obstáculos táticos, quando há tempo suficiente, meios de engenharia adicionais e não é viável

a execução de uma abertura do tipo imediata. Pode ocorrer também após uma tentativa mal

sucedida de execução de uma operação imediata.18

Do cotejo com o manual de campanha norte-americano FM 3-34.2, percebe-se que

essa dissonância terminológica  provém muito provavelmente da ausência de padronização

quando de sua tradução. O FM 3-34.2 exerceu manifesta influência sobre o C 7-20 e o C 17-

20 no tocante às operações de abertura de passagem em obstáculos. Os manuais brasileiros, ao

trabalharem  com  os  conceitos  de  abertura  imediata e  abertura  deliberada/coordenada

parecem fazer  referência,  respectivamente,  ao  hasty  attack (ataque de  oportunidade)  e  ao

deliberate attack (ataque coordenado) do manual estadunidense. Impende ressaltar que o FM

3-34.2 classifica  apenas os tipos de ataque (hasty/deliberate), e não os tipos de abertura de

passagens.  Assim,  se  fala  apenas  em  abertura  de  passagem  em  apoio  a  ataques  de

oportunidade (breaching operation in support of hasty attacks) e abertura de passagem em

apoio a ataques coordenados (breaching operation in support of deliberate attacks), cada uma

delas,  evidentemente,  com  características  próprias.19 Se  isso  é  assim,  nos  parece  pouco

17 C 17-20, op. cit., p. 5-45 a 5-46.

18 C 7-20, op. cit., p. 4-125 et seq.

19 Cf. FM 3-34.2, op. cit., p. 1-18.
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defensável traduzir a expressão “breaching operation in support of  deliberate  attacks”  por

abertura  deliberada de passagem, sendo que o termo amplamente difundido entre nós para

“deliberate attack” é ataque coordenado. Pela mesma razão, não nos parece terminológica e

conceitualmente  adequado  traduzir  a  expressão  “breaching  operation  in  support  of  hasty

attacks” por abertura imediata de passagem, uma vez que o termo entre nós consagrado para

“hasty attack” é ataque de oportunidade.20

Resta, por fim, enfrentar o dilema entre adotar a expressão “abertura coordenada” ou

“abertura  preparada”.  A primeira,  como vimos,  é consagrada nos manuais de manobra; a

última,  nos  manuais  de  Engenharia,  no  âmbito  das  operações  de  transposição  de  curso

d’água.21

Para sanar essa controvérsia terminológica, nos parece essencial analisar a natureza da

operação de abertura de passagens. Trata-se de uma operação sincronizada que não mais se

circunscreve à OM de Engenharia. Ela envolve elementos de manobra e de apoio ao combate

sob responsabilidade do comandante tático.22 Assim como a análise, julgamento e decisão de

realizar  um  ataque  de  oportunidade ou  um  ataque  coordenado é  do  comandante  tático,

igualmente dele é a decisão de realizar  uma abertura de passagem de forma imediata  (de

oportunidade) ou coordenada. Ainda que indubitavelmente condicionada a requisitos técnicos,

o elemento técnico de engenharia apenas assessora, mas quem decide, no exercício de seu

juízo de conveniência  e oportunidade,  pelo tipo de abertura de passagem é o comandante

tático. Em face disso, inclinamo-nos no sentido de que as expressões que mais prestigiam o

rigor técnico e a natureza conceitual das operações de abertura de passagem são abertura de

oportunidade e abertura coordenada. 

3.2 A  QUESTÃO CONCEITUAL:  A ABERTURA DE PASSAGENS EM OBSTÁCULOS É UMA

OPERAÇÃO SINGULAR, COMBINADA OU CONJUNTA?

A operação de abertura de passagem em obstáculos consiste, segundo o C 7-20, no

emprego de técnicas, táticas e procedimentos visando a projetar poder de combate no lado

20 Cf. C 7-20, op. cit., p. 4-2 C 17-20, op. cit., p. 5-22 et seq. 

21 Esse  binômio  imediata/coordenada  referente  às  operações  de  abertura  de  passagem  em  obstáculos  é
conceitualmente muito próximo do binômio  imediata/preparada atinente às operações de transposição de
curso d’água. Enquanto a abertura imediata de passagem é aquela na qual se necessita manter a impulsão do
ataque, a  transposição imediata de curso d’água é aquela empregada quando se busca  não interromper as
operações em curso.  O paralelismo se mantém abertura  coordenada e transposição  preparada:  enquanto
coordenada é a operação de abertura de passagem que demanda suficiência de tempo e recursos disponíveis,
diz-se preparada a operação de transposição de um curso de água obstáculo que visa a concentrar a força e
os meios necessários para desencadear, inicialmente, um ataque na margem oposta. Cf. C 17-20, op. cit., p.
5-46; e BRASIL. Ministério do Exército. Manual de Campanha C 31-60: Operações de Transposição de Curso
de Água. 2. ed. Brasília, 1996, p. 1-4.

22 C 17-20, op. cit. p. 5-45.
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posterior  de  um  obstáculo.  Como  dito  alhures,  trata-se  de  uma  operação  sincronizada

envolvendo  elementos  de  manobra  e  de  apoio  ao  combate  sob  responsabilidade  do

comandante da arma-base e, sob vários aspectos, constitui uma das mais difíceis ações táticas

dentre aquelas que podem ser executadas pelo batalhão de infantaria.23

No mesmo sentido, o FM 3-34.2 aponta que a operação de abertura de passagem em

obstáculos representa uma das mais difíceis missões de combate que uma força pode enfrentar

e a define como o emprego de táticas e técnicas para fazer progredir uma força de ataque para

o  lado  posterior  de  um  obstáculo  coberto  pelo  fogo.  Também  afirma  tratar-se  de  uma

operação combinada sincronizada sob responsabilidade do comandante tático.24

Não obstante a adoção de tais conceitos pelos referidos manuais, a questão que não

parece suficientemente esclarecida é a  natureza da operação de abertura de passagem, se se

trata de uma operação singular, combinada ou conjunta.

Singulares são  as  operações  realizadas  com  predomínio  de  uma  Força  Singular

(Marinha, Exército ou Aeronáutica), normalmente, conduzidas no nível tático. Conjuntas são

as  operações  caracterizadas  pelo  emprego  de  meios  ponderáveis  de  mais  de  uma  Força

Singular, sob um comando único.25 Finalmente, operações combinadas são aquelas realizadas

com forças e meios de duas ou mais nações no âmbito de uma aliança ou coalizão.26

Na  doutrina  militar  norte-americana,  são  manejadas  expressões  congêneres:  joint

operations equivalem  às  nossas  operações  conjuntas,  ao  passo  que  combined  operations

correspondem a operações combinadas.27 Ademais, há um terceiro conceito: combined-arms,

que diz respeito à ação integrada de diversas armas, quadros e/ou serviços, como infantaria,

blindados, artilharia, aviação etc.28

Assim, a expressão que intitula o FM 3-34.2 –  combined-arms breaching operations

–  significa,  em  tradução  livre,  operações  inter-armas  de  abertura  de  passagem  em

obstáculos.29

23 C 7-20, op. cit. p. 4-123.

24 Cf. FM 3-34.2, op. cit., p. 1-1.

25 Daí porque o EMCFA chama-se Estado-Maior Conjunto (e não combinado) das Forças Armadas.

26 BRASIL.  Ministério  da  Defesa.  Exército.  Manual  de  Fundamentos  EB20-MF-10.103:  Operações.  4  ed.
Brasília, 2014, p. 2-10.

27 Segundo  o  manual  de  campanha  FM  100-5  (Operations),  “joint  operations  are  the  integrated  military
activities of two or more service components – Army, Navy, Air Force, Marine Corps – of the US military”,
ao passo que “combined operations involve the military forces of two or more nations acting together in
common  purpose”  (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.  Exército.  Field  Manual  FM  100-5:  Operations.
Washington, DC, EUA, 1993, p. 4-1 e 5-1).

28 Segundo o manual FM 100-5 (Operations, op. cit., Glossary, p. 2.), a expressão combined arms consiste em
“application of several arms, such as infantry, armor, artillery, and aviation”.

29 Alternativamente, operações de armas combinadas de abertura de passagens em obstáculos.
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Quanto à doutrina militar terrestre brasileira, o C 17-20 reconhece que a abertura de

passagem  é  uma  operação  que  exige  a  integração  e  sincronização  de  todos  os  sistemas

operacionais, não se limitando a uma simples ação típica de OM de Engenharia. Similar ao

congênere  norte-americano,  o  C  17-20  dita  que  a  operação  de  abertura  de  passagem

“proporciona  o  emprego  combinado  das  Armas e  enfatiza  a  sinergia  entre  os  sistemas

operacionais”  (destacamos).30 E  vai  além,  ao  admitir  mesmo  o  emprego  conjunto:  “Os

helicópteros da aviação do exército e as aeronaves da força aérea podem ser empregados na

localização de itinerários de desbordamento, na proteção da tropa no obstáculo e impedindo o

reforço da posição inimiga ou a realização de contra-ataques” (destacamos).31

Em face do exposto, entendemos que a doutrina militar nacional reconhece a natureza

de operação conjunta à abertura de passagem em obstáculos. 

3.3 QUESTÕES PRINCIPIOLÓGICAS: BREACHING TENETS E BREACHING FUNDAMENTALS

Princípio é, segundo o HOUAISS32, “o que serve de base a alguma coisa” (destacamos),

i.e.,  o  fundamento sobre o qual  se  sustenta  uma teoria  ou conjunto  ordenado,  coerente  e

sistematizado de ideias. Portanto, sob o rótulo “questões principiológicas”, abordaremos tanto

os chamados princípios das operações de abertura de passagem, quanto os seus fundamentos.

O C 7-20 aponta que o sucesso de uma operação de abertura de passagens depende da

observação dos seguintes princípios:  (i) inteligência;  (ii)  organização adequada das forças;

(iii)  emprego  da  massa;  (iv)  sincronização  das  ações;  e  (v)  segurança.33 Esse  rol

principiológico  encontra  paralelo  nos  breaching  tenets do  FM  3-34.234,  a  exceção  da

segurança.  Na verdade,  a  segurança é  tratada,  no manual  norte-americano,  como um dos

cinco fundamentos das operações de abertura de passagens (breaching fundamentals), que se

agrupam sob o anagrama SOSRA (supress, obscure, secure, reduce, assault).35 O SOSRA

encontra  correspondência  no  C  7-20  sob  a  designação  de  NOSRA  (neutralização,

obscurecimento, segurança, redução e assalto).36

30 C 17-20, op. cit. p. 5-45.

31 C 17-20, op. cit. p. 5-45.

32 HOUAISS,  Antônio e  VILLAR,  Mauro de Salles.  Dicionário Houaiss da língua portuguesa.  1.  ed.  Rio de
Janeiro: Objetiva, 2009, p. 1552.

33 C 7-20, op. cit. p. 4-125 a 4-129

34 Segundo o FM 3-34.2 (op. cit., p. 1-4 a 1-7), os princípios das operações de abertura de passagens são: (i)
intelligence,  (ii)  breaching  organization,  (iii)  mass,  (iv)  synchronization e  (v)  breaching  fundamentals
(SOSRA: supress, obscure, secure, reduce, assault). 

35 Cf. FM 3-34.2, op. cit., p. 1-6 e 1-7.

36 C 7-20, op. cit. p. 4-125 a 4-126



12

O  NOSRA/SOSRA  consiste,  portanto,  num  conjunto  de  ações  integradas  e

sincronizadas a serem realizadas numa operação de abertura de passagens em obstáculos e são

indispensáveis  para  o  seu  sucesso.  Para  além  disso,  a  doutrina  norte-americana  alçou  o

SOSRA  ao  status de  fundamento das  operações  de  abertura  de  passagens  (breaching

fundamentals), o que nos parece acertado. O fundamento serve como lente através da qual o

comandante tático observa, elenca, prioriza, julga e seleciona a linha de ação mais adequada

no campo de batalha. O fundamento serve outrossim para preencher as inevitáveis  lacunas

que todo manual apresenta diante da complexidade do combate moderno. Uma vez alçadas a

fundamentos,  as  ideias  de  neutralização,  obscurecimento,  segurança,  redução  e  assalto

transcendem a circunscrição de meras ações para se tornarem princípios reitores do pensar,

decidir  e agir  táticos.  Nessa senda, o C 7-20, a nosso sentir,  andou mal ao não reputar à

NOSRA a condição de breaching fundamental.

De mais a mais, uma advertência adicional se faz necessária. Dentre as cinco ações

que  compreendem  o  SOSRA/NOSRA,  apenas  uma  delas  não  foi  traduzida  literalmente:

supress/neutralizar. É oportuno apontar que “neutralizar” é um verbo polissêmico que pode

indicar, dentre outros, (i) aniquilar, eliminar, destruir; (ii) tornar neutro, imparcial; e (iii) fazer

reduzir a força ou serventia.37 A leitura atenta de ambos os manuais aponta que o sentido de

supress/neutralizar não é aniquilar ou destruir o inimigo pelo fogo – se assim o fosse, estaria

aí já encerrada a operação de abertura de passagem e não mais seriam necessárias as demais

ações.  Tampouco  consiste  em  tornar  neutra  ou  imparcial  a  tropa  inimiga.  Neutralizar  o

inimigo significa engajá-lo por fogos diretos e indiretos, reduzindo a capacidade ou evitando

que seu sistema de armas atue eficazmente contra as forças encarregadas de realizar a abertura

da passagem.

Finalmente,  a  organização  da  tropa  –  não  obstante  sua  índole  principiológica  –

apresenta-se também como um elemento, por definição, de faceta técnico-organizacional. A

essa perspectiva orgânica e à forma como se desencadeia o apoio de Engenharia dedicamos o

apartado seguinte.

3.4 A QUESTÃO ORGANIZACIONAL:  APOIO DE ENGENHARIA NAS OPERAÇÕES DE ABERTURA

DE PASSAGENS EM CAMPOS DE MINAS

Três  são  as  forças  necessárias  para  desencadear  uma  operação  de  abertura  de

passagem em campos minados: (i) força de apoio; (ii) força de abertura de passagem; e (iii)

força de assalto.38 

37 HOUAISS, op. cit., p. 1353.

38 C 7-20, op. cit. p. 4-130.
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Em linhas gerais, a  força de apoio tem a  atribuição de  neutralizar a capacidade do

inimigo de interferir na operação, particularmente sobre o local selecionado para a passagem,

devendo:  (i)  isolar  o  local  selecionado  para  abertura  da  passagem  por  meio  de  fogos  e

neutralizar os fogos inimigos que se encontram batendo o obstáculo; (ii) emassar fogos diretos

e indiretos para fixar o inimigo e destruir quaisquer tropas ou sistemas de armas que possam

afetar a força de abertura de passagem; e (iii) conduzir ações de obscurecimento, degradando

a capacidade de observação e aquisição de alvos por parte do inimigo.39

É constituída, sempre que possível, por elementos dotados de carros de combate ou

pela cavalaria mecanizada. A combinação desses elementos com os fuzileiros a pé permite

grande flexibilidade  e diversidade de sistemas de armas.  A  neutralização pode ser obtida

mediante  fogos  indiretos  dos  morteiros  orgânicos  dos  elementos  de  manobra  e  fogos

profundos da artilharia. O obscurecimento, por sua vez, pode ser alcançado pelo emprego de

fumaça pela artilharia.40

Já  a  força  de  abertura  de  passagem é  composta  por  elementos  de  manobra  e

engenharia, cuja principal missão é abrir as passagens nos obstáculos lançados pelo inimigo,

permitindo o avanço da força de assalto e o ataque em direção aos objetivos localizados além

do obstáculo. É responsável também pelo balizamento da passagem aberta e de seus pontos de

entrada e saída. É constituída por dois grupos, o de segurança e o de redução.41

O grupo de segurança  é composto essencialmente por elementos de manobra, cujas

missões são, a partir do estabelecimento de bases de fogos aproximadas: (i) cooperar com a

neutralização  e  obscurecimento  do inimigo  antes  do  início  dos  trabalhos  de  redução;  (ii)

efetuar a segurança do local de abertura no lado mais próximo do obstáculo a ser trabalhado,

liberando os elementos encarregados de reduzi-lo; (iii)  após a abertura,  e a partir  do lado

posterior do obstáculo aberto, prover a segurança dos elementos da força de assalto contra

eventuais contra-ataques ou fogos não suficientemente neutralizados.42

O  grupo de  redução,  por  seu  turno,  é  composto  essencialmente  por  elementos  de

engenharia,  e  reúne  o  pessoal,  material  e  equipamento  a  ser  empregado  na  abertura  da

passagem, podendo ser complementado por elementos de manobra aptos a executar as tarefas

de redução. As atribuições principais desse grupo são, em linhas gerais: (i) selecionar o ponto

39 C 7-20, op. cit. p. 4-130.

40 C 7-20, op. cit. p. 4-130.

41 C 7-20, op. cit. p. 4-131 e 4-132.

42 C 7-20, op. cit. p. 4-132.
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de abertura da passagem; (ii) reduzir o obstáculo tão logo o inimigo seja neutralizado; e (iii)

balizar a passagem e os pontos de entrada/saída.43

Finalmente, a força de assalto tem como missão principal cerrar para a conquista dos

objetivos impostos ao batalhão, quer sejam estes orientados ao terreno, quer consistam em

destruir o inimigo. Secundariamente, pode receber a missão de auxiliar na neutralização do

inimigo durante os trabalhos de redução pela força de abertura de brechas.44

A força de assalto é composta basicamente por elementos de manobra, podendo ser

apoiada  por  elementos  de  engenharia  necessários  à  limpeza  das  posições  inimigas,

particularmente o entrincheiramento típico das posições organizadas.45

O quadro a seguir traz a lume a relação entre a  organização da tropa e o NOSRA,

apontando, em apertada síntese, quais ações cada força é responsável por ocasião da operação

de abertura de passagem.

Elemento Ações (NOSRA)

Força de apoio
- neutralizar
- obscurecer

Força de abertura de
passagem

- neutralizar (complementar à força de apoio)
- obscurecer (complementar à força de apoio)
- prover segurança local
- reduzir

Força de assalto
- neutralizar (complementar à força de apoio)
- assaltar

QUADRO 2 –  Ações  a  cargo  das  forças  componentes  de  uma operação  de
abertura de passagem em campo de minas
Fonte: adaptado de C 7-20, op. cit. p. 4-135.

Nesse  sentido,  quando  uma  FT  Bld  valor  unidade  (U)  depara-se  com um campo

minado, a organização de suas peças de manobra para a operação de abertura de passagem

obedece ao esquema a seguir.

43 C 7-20, op. cit. p. 4-132.

44 C 7-20, op. cit. p. 4-134.

45 C 7-20, op. cit. p. 4-134.
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FIGURA 1 – Esquema de organização de uma FT Bld valor unidade para a
operação de abertura de brecha em campo minado.
Fonte: C 17-20, op. cit. p. 5-47.

A força de apoio  é formada pela força-tarefa subunidade (FT SU) vanguarda da FT

Bld valor U, ao passo que a força de abertura de passagem é composta de uma subunidade de

fuzileiros blindados e da tropa de engenharia em reforço ou apoio direto. Por fim, a força de

assalto é organizada a partir da FT esquadrão de carros de combate (Esqd CC) e da FT SU de

fuzileiros blindados (Fuz Bld).46

 Normalmente, os elementos de engenharia que apoiam a FT Bld valor U são alocados

à vanguarda, para facilitar a identificação e o reconhecimento do campo de minas. O pelotão

de exploradores (Pel Exp) pode ser reforçado com elementos de engenharia, com a mesma

finalidade. Somente após a força de apoio ter se desdobrado no terreno e estar em posição

para apoiar a operação e após os fogos de neutralização (explosivos e fumígenos) estarem

46 C 17-20, op. cit. p. 5-47.
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batendo a posição inimiga, é que a força de abertura de passagem inicia seu deslocamento

para o campo minado.47

Ao atingir  o  lado  anterior  do  campo  de  minas,  a  força  de  abertura  de  passagem

estabelece sua própria segurança (local), através de seu grupo de segurança. Em seguida, o

grupo de redução emprega os equipamentos necessários à abertura e balizamento da passagem

no campo minado, mediante quatro medidas conhecidas como RCBR: redução, confirmação,

balizamento e redundância (ou meio reserva). Inicialmente, é aberta apenas uma passagem no

obstáculo, em obediência ao princípio da massa. Tão logo a primeira passagem seja aberta e

seja estabelecida a segurança local do lado posterior do obstáculo, passa-se à abertura da(s)

passagens subsequente(s), levando-se em consideração que a dotação mínima é, no mínimo,

uma brecha simples por SU ou FT SU em 1º escalão.48

Por  fim,  acerca  da  organização  da  tropa,  duas  derradeiras  –  mas  não  menos

importantes – questões se impõem: (i) qual o escalão ideal para a realização de uma operação

conjunta de abertura preparada de passagem em campo de minas? (ii) Que significado assume

a abertura de passagem em obstáculos, na medida em que deixa de ser uma mera fase do

ataque e, fruto dessa evolução doutrinária, é o ataque (força de assalto) que passa a ser uma

fase da operação de abertura de passagem?

Quanto  à  primeira  questão,  em razão  da  necessidade  de  concentrar  meios  para  a

realização da abertura de passagens nos campos minados, o escalão ideal, a nosso sentir, é a

brigada, pois o simples Pel E Cmb em apoio direito ou reforço ao elemento de manobra valor

U não detém todos os meios necessários. Apenas a Engenharia orgânica da brigada é capaz de

concentrar e distribuir os meios indispensáveis à redução de duas ou mais passagens em cada

uma  das  diversas  linhas  de  obstáculos  lançados  em  profundidade  no  sistema  defensivo

inimigo, em observância ao princípio da massa, que rege a doutrina de abertura de passagem

em campos de minas.49

Sobre a segunda questão, percebe-se que a evolução doutrinária vem dando indícios

no sentido de reconhecer a centralidade das operações de abertura de passagens no contexto

atual das operações ofensivas, deslocando o centro de gravidade do ataque para a abertura de

passagem. Isso não significa, no entanto, que o ataque tenha reduzido sua importância. O que

se dá é uma ressignificação da operação de abertura de passagem para reconhecer, com efeito,

a irrenunciabilidade e a indispensabilidade da redução do obstáculo como conditio sine qua

47 C 17-20, op. cit. p. 5-48 a 5-50.

48 C 17-20, op. cit. p. 5-48.

49 No mesmo sentido, o entendimento do especialista entrevistado, Cap Eng EB Antonio GONÇALVES JÚNIOR.
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non para o sucesso do ataque. Isso tem a virtude de colocar novamente em evidência a Arma

de Engenharia, bem como a prioridade e urgência que deve ser dada à aquisição de modernos

equipamentos imprescindíveis à abertura de brechas em campos minados, sob pena de verem

frustrados todos os esforços a serem empreendidos na fase do ataque.

3.5 DA OPORTUNIDADE DE APROVEITAMENTO DO PRESENTE ESTUDO PELO CURSO DE

APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS DA ESAO

Por  fim,  cabe  salientar  que  as  questões  pretéritas  levantadas  representam  uma

excepcional  oportunidade  de  melhoria  e  de  atualização  doutrinária,  cuja  discussão,

problematização e aprofundamento poderiam, a nosso sentir, ser levadas a cabo no Curso de

Aperfeiçoamento  de Oficiais,  durante  a  fase presencial  na  Escola  de Aperfeiçoamento  de

Oficiais, por se tratar da escola da tática do nosso Exército. Nessa direção o entendimento dos

dois especialistas entrevistados, que, aliás, são também instrutores da EsAO. À pergunta se

“seria  conveniente  trabalhar  com  os  alunos  as  operações  de  abertura  de  passagens  em

obstáculos  no módulo  Ofensiva  sob uma perspectiva  inter-armas  na EsAO?”,  o  Cap Eng

Daniel Ramos Lemos foi enfático ao afirmar que:

Sim,  definitivamente.  Se  considerarmos  que  dois  dos  princípios  que  regem  as
operações de abertura de passagens são a  organização da tropa e a  sincronização
das ações, é essencial que passemos a pensar na EsAO na interação entre os alunos
dos cursos das diferentes armas. Isso, de alguma forma, já é feito com a intervenção
de  instrutores  de  outros  cursos,  mas  penso  que  há  espaço  para  aumentar  essa
integração  através  da  interação  entre  os  próprios  alunos,  no  planejamento  das
operações no módulo de ofensiva e mesmo nos exercícios no terreno.

No mesmo sentido, o Cap Eng Antonio Gonçalves Júnior: 

Sim, isso seria o ideal, pois, dessa forma, a EsAO contribuiria para ensinar os alunos
a  trabalhar  com esse  conceito  de  operações  combinadas  e  operações  conjuntas.
Inclusive no Curso de Aperfeiçoamento de Capitães de Engenharia que realizei no
Exército dos EUA, em 2016, o módulo de ofensiva era dedicado inteiramente às
operações de abertura de passagens, o que julguei muito adequado para entender a
complexidade  da  operação.  E  há  uma  integração  grande  com  a  manobra
especialmente no tocante à matriz de sincronização.

Assim, a título de contribuição acerca da forma como o tema pode ser trabalhado com

os alunos em sala de aula, propõe-se uma abordagem nos moldes de  trabalho de estado-

maior,  ensejando  a  integração  entre  instrutores  e  instruendos  dos  diversos  cursos,  numa

perspectiva inter-armas. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na presente pesquisa, buscamos cotejar a doutrina militar nacional e a norte-americana

a respeito do emprego da Engenharia em operações conjuntas de abertura de  passagens em

campos minados. À luz dos objetivos propostos, questões de quatro ordens foram levantadas,
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a saber, terminológicas, conceituais, principiológicas e organizacionais.

Sob o ponto de vista terminológico, discutiu-se inicialmente a adequação da expressão

abertura de  brecha como substituto da expressão abertura de  passagem.  Sobre isso, parece-

nos tecnicamente mais rigoroso empregar-se a expressão  abertura de passagens quando se

está a falar do gênero (abarcando, pois, trilhas e brechas), e  abertura de brecha quando se

tratar tão somente de via (simples ou dupla) para tropa a pé e embarcada. 

Ademais, discutiu-se, a terminologia empregada para classificar os tipos de operações

de  abertura  de  passagens  quanto  ao  planejamento  em,  de  um lado,  abertura  deliberada,

coordenada ou preparada e, de outro, em abertura imediata ou de oportunidade. Na linha das

consagradas  expressões  ataque  de  oportunidade  e  ataque  coordenado,  inclinamo-nos  no

sentido de que as expressões que mais prestigiam o rigor técnico e a natureza conceitual das

operações de abertura de passagem são abertura de oportunidade e abertura coordenada. 

Nesse sentido, os manuais C 7-20 e C 17-20 merecem, a nosso sentir, uma revisão de

caráter  terminológico,  de  sorte  a  substituir  a  expressão  “abertura  de  brecha”,  “abertura

imediata” e “abertura deliberada” respectivamente por “abertura de passagem”, “abertura de

oportunidade” e “abertura coordenada”. 

Quanto ao conceito da operação de abertura de passagem, entendemos que a doutrina

militar  nacional  reconhece  a  natureza  de  operação  conjunta,  seja  por  identificar  a  sua

complexidade,  seja  por  admitir  expressamente  o  uso  de  aeronaves  da  força  aérea na

localização de itinerários de desbordamento, na proteção da tropa no obstáculo e impedindo o

reforço da posição inimiga ou a realização de contra-ataques.

No plano principiológico, constatamos que nossa doutrina – diferentemente da norte-

americana – não alçou a NOSRA à condição de breaching fundamental.

Sob a perspectiva organizacional, concluímos que o escalão ideal para a realização de

uma operação conjunta de abertura de passagens em campos minados é a brigada,  em razão

da necessidade  de  concentrar  meios  de  redução,  confirmação,  balizamento  e  redundância

(RCBR), pois o simples Pel E Cmb em apoio direito ou reforço ao elemento de manobra valor

U não detém todos os meios  necessários.  Como vimos,  apenas a Engenharia  orgânica da

brigada é capaz de concentrar e distribuir os meios indispensáveis à redução de duas ou mais

passagens  em cada  uma das  diversas  linhas  de  obstáculos  lançados  em profundidade  no

sistema defensivo inimigo, em observância ao princípio da  massa,  que rege a doutrina de

abertura de passagem em campos de minas. Ainda sob o prisma da organização da tropa,

constatamos  que  a  doutrina  vem evoluindo  no  sentido  de  reconhecer  a  centralidade das

operações de abertura de passagens no contexto atual das operações ofensivas, deslocando o
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centro de gravidade do ataque para a abertura de passagem, o que não significa, no entanto,

que o ataque tenha reduzido sua importância. O que se dá é uma ressignificação da operação

de  abertura  de  passagem  para  reconhecer  efetivamente  a  irrenunciabilidade  e  a

indispensabilidade da  redução do obstáculo como  conditio sine qua non  para o sucesso do

ataque. Isso tem a virtude de colocar novamente em evidência a Arma de Engenharia, bem

como a  prioridade e  urgência que deve ser  dada à  aquisição de modernos equipamentos

imprescindíveis  à abertura de brechas em campos minados,  sob pena de verem frustrados

todos os esforços a serem empreendidos na fase do ataque.

Por  fim,  a  título  de  contribuição  para  condução  das  atividades  de  ensino-

aprendizagem, ofertamos, em apenso, uma proposta de Ordem de Operações de Abertura de

Passagens em Obstáculos, que contempla o conceito da operação, a composição dos meios e

a organização da tropa a partir da lógica da força de apoio, da força de abertura de passagem

e da força de assalto, a ser trabalhada em sala de aula no módulo de Ofensiva.
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ANEXO A
ENTREVISTAS

Nº Ord Nome Justificativa

Entrevistado
nº 1

Antonio Gonçalves
Júnior – Cap Eng EB

a. Instrutor de Doutrina Militar Terrestre do Curso
de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais  de  Engenharia
da EsAO.

b. Instrutor de Operações de Aberturas de Passagens
em Obstáculos na EsAO.

c. Realizou o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais
de Engenharia  no Exército  dos  Estados Unidos
da América

Entrevistado
nº 2

Daniel Ramos Lemos -
Cap Eng EB

a. Instrutor de Doutrina Militar Terrestre do Curso
de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais  de  Engenharia
da EsAO.

b. Realizou o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais
de Engenharia  no Exército  dos  Estados Unidos
da América
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Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais

Especialização em Ciências Militares

Pesquisa:  O emprego  da  engenharia  na  operação  conjunta  de  abertura  de

passagens em campos minados: cotejo entre a doutrina militar terrestre brasileira e a norte-

americana

Entrevistado: Cap Eng EB Antonio Gonçalves Júnior

Centralidade da Op Ab Psg Obt:

1. A evolução doutrinária tem caminhado no sentido de reconhecer a centralidade das

operações de abertura de passagens em obstáculos (Op Ab Psg Obt): em vez de a Ab Psg Obt

ser uma fase do ataque, é o ataque que se torna uma fase da Op Ab Psg Obt. O Sr considera

que este  é um ponto que mereceria  maior  atenção do C 5-7 e  C 5-10 no tocante  a  uma

atualização doutrinária?

Sem desconsiderar  a  importância  que deve  ter  o  ataque  e  da  ofensiva  em geral  no

contexto de uma operação militar, o assunto mereceria maiores estudos e eventual atualização

doutrinária, já que a Op Ab Psg Obt sozinha não é capaz de decidir a batalha, pois o que

define a batalha é efetivamente o ataque.

Op Ab Bre e a Op Trsp C Agu:

2.1. Há grande similaridade entre a Op Ab Psg C Min e a Op Trsp C Agu. Quais os

pontos de contato e notas distintivas entre ambas?

De similar, o conjunto de ações sincronizadas “NOSRA” é aplicável a ambas, guardadas

as devidas particularidades, pois em ambos os casos há necessidade de vencer um obstáculo

que restringe o movimento. 

Porém, há algumas diferenças entre ambas: um dos princípios que rege a Op Trsp C

Agu é  a  unidade de  comando,  pois  exige  grande coordenação e  centralização  dos  meios

vencer o C Agu. Já a Op Ab Psg C Min é regida pelo princípio da massa e admite maior

descentralização das ações. Outro diferença é a localização e a previsibilidade do vulto do

Obt: enquanto a natureza do C Agu pode ser definida com antecedência e com alto grau de
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segurança, o C Min do inimigo pode surpreender a tropa, ainda que haja levantamentos de

inteligência prévios à Op.

Além disso,  em regra,  a Op Trsp C Agu é,  por definição,  uma operação bem mais

demorada do que a Op Ab Psg C Min. Enquanto a redução do C Min resume-se a uma única

fase, a Trsp C Agu consiste em três fases técnicas. 

2.2. Assim como a Op Trsp C Agu, o Sr considera que o escalão ideal para realizar uma

Op Ab Psg Obt seja a DE?

Penso que o ideal seja a Bda.

 

2.3. O Sr julga doutrinariamente viável o estabelecimento de uma cabeça de Pnt apos a

redução do Obt? Em caso positivo, haveria repercussão para o apoio de Eng no lado posterior

do Obs reduzido?

Sim, é interessante o estabelecimento de uma cabeça de Pnt no lado posterior do Obt

reduzido.  Quanto  ao  apoio  de  Eng  varia  muito  em  relação  aos  fatores  de  decisão.

Op conjuntas:

3.1 O C 17-20,  embora  afirme que o Ap Aéreo e  de  helicópteros  é  adequado,  não

reconhece expressamente a natureza conjunta da Op Ab Psg Obt. O Sr entende se seria viável

uma atualização da nossa doutrina nesse sentido?

Sim, para que as três Forças Armadas possam falar a mesma língua.

3.2. Seria conveniente trabalhar com os alunos as operações de abertura de passagens

em obstáculos no módulo Ofensiva sob uma perspectiva inter-armas na EsAO?

Sim, isso seria o ideal, pois, dessa forma, a EsAO contribuiria para ensinar os alunos a

trabalhar  com  esse  conceito  de  Op  combinadas  e  Op  conjuntas.  Inclusive  no  Curso  de

Aperfeiçoamento de Capitães de Engenharia que realizei no Exército dos EUA, em 2016, o

módulo  de  ofensiva  era  dedicado  inteiramente  às  Op  Ab  Psg  Obt,  o  que  julguei  muito

adequado para entender a complexidade da Op. E há uma integração grande com a manobra

especialmente no tocante à matriz de sincronização.
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Organização da tropa:

4. O Sr julga Nec reorganizar a tropa, no escalão brigada, de modo a contemplar as 3

forças da Op Ab Psg Obt,  a saber,  a  Força de Apoio,  a Força de Redução e a Força de

Assalto?

Sim, nos EUA, o Exército organiza a tropa levando isso em consideração, estipulando

não apenas essas três citadas, como outras, a exemplo, da Força de Cobertura, que nós aqui no

Exército  Brasileiro,  também  citamos.  O  detalhe  é  que,  em  relação  a  todas  essas  forças

componentes da Op Ab Psg Obt, nos EUA, eles citam o valor e a natureza da tropa que as

compõe.

4.2.  Essa  nova  organização  seria  aplicável  no  contexto  do  módulo  de  Ofensiva  da

EsAO?

Sim, ainda  mais  considerando que o ataque está  embutido na Op Ab Psg Obt,  não

haverá ataque se a Ab Psg não for bem-sucedida.

ANTONIO GONÇALVES JÚNIOR – Cap Eng EB

Instrutor do Curso de Engenharia da EsAO
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Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais

Especialização em Ciências Militares

Pesquisa:  O emprego  da  engenharia  na  operação  conjunta  de  abertura  de

passagens em campos minados: cotejo entre a doutrina militar terrestre brasileira e a norte-

americana

Entrevistado: Cap Eng EB Daniel Ramos Lemos

Centralidade da Op Ab Psg Obt:

1. A evolução doutrinária tem caminhado no sentido de reconhecer a centralidade das

operações de abertura de passagens em obstáculos (Op Ab Psg Obt): em vez de a Ab Psg ser

uma fase do ataque, é o ataque que se torna uma fase da Op Ab Psg. O Sr considera que este é

um ponto que mereceria  maior  atenção do C 5-7 e C 5-10 no tocante  a uma atualização

doutrinária?

Sim, totalmente.  Os manuais  C 7-20 e  C 17-20 já foram atualizados,  porém nossos

manuais de Eng ainda não estão atualizados nessa questão das Op Ab Psg.

Op Ab Psg Obt e a Op Trsp C Agu:

2.1. Há grande similaridade entre a Op Ab Psg C Min e a Op Trsp C Agu. Quais os

pontos de contato e notas distintivas entre ambas?

O ponto de contato é encarar que o C Agu como um Obt. O faseamento da Op Trsp C

Agu está mais próximo do ideal daquilo que seria uma Op Ab Psg Obt, pois ele identifica a

Nec de fases dentro de uma Op Trsp C Agu.

2.2. Assim como a Op Trsp C Agu, o Sr considera que o escalão ideal para realizar uma

Op Ab Psg seja a DE?

Depende do vulto do Obt a ser reduzido e do valor da tropa Ini que o defende. Assim,

por exemplo, se o valor do Ini for um Btl, a Bda seria capaz de reduzir esse Obt e realizar o

ataque. O fator determinante, nesse caso, é o valor da tropa que defende o Obt, bem como a

complexidade de sistema de Obt lançado pelo Ini.
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2.3. O Sr julga doutrinariamente viável o estabelecimento de uma cabeça de Pnt apos a

redução do Obt? Em caso positivo, haveria repercussão para o apoio de Eng no lado posterior

do Obs reduzido?

Sim, inclusive essa cabeça de ponte deve ser estalecida pelo grupo de segurança no lado

posterior do Obt tão logo seja aberta a passagem. 

Quanto ao apoio de Eng do lado posterior do Obt, é necessário considerar que a Eng que

acabou de reduzir o Obt (Eng da Força de Redução) é ultrapassada pela Eng que apoia a Força

de Assalto. Isso é importante, pois o Grupo de Redução pode ter sofrido baixas ou já teve seus

meios de redução empenhado na abertura da passagem. Isso se aplica aos Obt táticos. Já em

relação aos Obt de proteção local, a atribuição de reduzi-los é da Eng da Força de Assalto.

Op conjuntas:

3.1 O C 17-20,  embora  afirme que o Ap Aéreo e  de  helicópteros  é  adequado,  não

reconhece expressamente a natureza conjunta da Op Ab Psg Obt. O sr entende se seria viável

uma atualização da nossa doutrina nesse sentido?

Sim, dependendo da complexidade do Obt e do valor do Ini, é essencial planejar a Op

Ab Psg Obt através do emprego conjunto das três Forças Armadas. Mesmo no escalão Btl, já

se faz necessário pensar a Op Ab Psg Obt como uma Op conjunta, sobretudo com Ap F Ae. 

Algo importantíssimo a se considerar é o respeito aos princípios que regem as Op Ab

Psg Obt: inteligência, fundamentos das Op Ab Psg, organização da tropa, princípio da massa e

sincronização. 

3.2. Seria conveniente trabalhar com os alunos as operações de abertura de passagens

em obstáculos no módulo Ofensiva sob uma perspectiva inter-armas na EsAO? 

Sim, definitivamente. Se considerarmos que dois dos princípios que regem as Op Ab

Psg Obt são a organização da tropa e a sincronização das ações, é essencial que passemos a

pensar na EsAO na interação entre os alunos dos cursos das diferentes armas. Isso, de alguma

forma, já é feito com a intervenção de instrutores de outros cursos, mas penso que há espaço

para aumentar essa integração através da interação entre os próprios alunos, no planejamento

das operações no módulo de ofensiva e mesmo nos exercícios no terreno. 
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Organização da tropa:

4. O Sr julga Nec reorganizar a tropa, no escalão considerado, de modo a contemplar as

3 forças da Op Ab Psg Obt, a saber, a Força de Apoio, a Força de Redução e a Força de

Assalto?

Na  composição  dos  meios  da  O Op, entendo  que  seria  necessária  uma  atualização

doutrinária  para  contemplar  a  organização  dos  meios.  Pude  perceber  isso  no  Curso  de

Aperfeiçoamento  de Oficiais  que realizei  no Exército  dos  EUA, em 2014/2015.  Isso já  é

adotado por eles, que consideram que a FT não é composta exclusivamente por elementos de

manobra, mas deve incluir todos os Elm em apoio, diferentemente de nós, que pensamos a FT

apenas como a combinação de Elm Man de natureza distinta. Lá no Exército norte-americano,

inclusive a representação gráfica da FT contém a designação de todas as frações e SU dos

Elm Man e dos Elm Ap nela inseridos. Isso facilita e muito a identificação da tropa que atua

no terreno, bem como a sua organização para o combate.

Por fim, penso que se a O Op Ab Psg Obt contemplasse a organização das forças que a

compõem, a compreensão do conceito da Op e das missões que cada Elm deverá cumprir será

facilitada, corroborando para atingir o Estado Final Desejado e a Intenção do Cmt do escalão

considerado.

4.2.  Essa  nova  organização  seria  aplicável  no  contexto  do  módulo  de  Ofensiva  da

EsAO?

Sim, totalmente.

DANIEL RAMOS LEMOS – Cap Eng EB

Instrutor do Curso de Engenharia da EsAO
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ANEXO B
PROPOSTA DE EXTRATO DE ORDEM DE OPERAÇÕES

(OPERAÇÃO DE ABERTURA DE PASSAGENS EM OBSTÁCULOS)

(Acesso Restrito)
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	A primeira questão terminológica que se coloca é o acerto (ou não) da utilização da expressão “abertura de brechas”, adotada pelos manuais brasileiros C 17-20 e C 7-20, em detrimento da – por nós preferida – expressão “abertura de passagens”. A terminologia “operações de abertura de brechas” parece advir da tradução literal de breaching operations, expressão que dá nome ao já citado manual de campanha norte-americano FM 3-34.2, cuja publicação se deu em 31 de agosto 2000 (sofrendo pequenas modificações em 2002). Ele serviu de inspiração para os supracitados manuais brasileiros, que foram aprovados, respectivamente, em 30 de outubro de 2002 e 21 de março de 2003, os quais reproduzem, em boa medida, a doutrina militar norte-americana de abertura de passagens em obstáculos.
	Ocorre que o termo “brecha”, tecnicamente, refere-se a uma particular espécie de passagem, cuja largura mede sete metros. “Passagem” é gênero do qual “brecha” é espécie. Em outras palavras, a abertura de passagens em obstáculo, a depender da necessidade tática e/ou da natureza da tropa apoiada, pode ensejar trilha(s) para tropa a pé e/ou brecha(s) para tropa a pé e embarcada. O C 7-20 chega a advertir que emprega o termo “brecha” indistintamente para trilha, brecha simples ou brecha dupla. Porém, para tal desígnio, já existe o termo “passagem” amplamente difundido na seara da doutrina de Engenharia, tornando, pois, desnecessário tomar a espécie como gênero. Daí porque nos parece tecnicamente mais rigoroso, do ponto de vista doutrinário, empregar-se a expressão abertura de passagens quando se está a falar do gênero (abarcando, pois, trilhas e brechas), e abertura de brecha quando se tratar tão somente de via (simples ou dupla) para tropa a pé e embarcada. Nesse sentido, os manuais C 7-20 e C 17-20 merecem, a nosso sentir, uma revisão de caráter terminológico, de sorte a substituir a expressão “abertura de brecha” por “abertura de passagem” somente naquelas situações em que “brecha” refira-se ao gênero “passagem”.
	3.1.2 Abertura “deliberada”, “preparada” ou “coordenada”? Abertura “imediata” ou “de oportunidade”?

	Segundo o C 17-20, as operações de abertura de passagens podem ser classificadas, quanto ao planejamento, em imediata e deliberada. A abertura imediata de passagem é empregada quando a impulsão do ataque precisa ser mantida, situação em que a velocidade e rapidez das ações são fundamentais. Já a abertura deliberada de passagem é empregada quando a abertura imediata da passagem tiver falhado ou quando houver tempo e recursos suficientes para a operação.
	Já o C 7-20, ao tratar da matéria, dá aos mesmos conceitos os nomes de abertura imediata e abertura coordenada. Diz-se coordenada aquela abertura de brecha realizada em obstáculos táticos, quando há tempo suficiente, meios de engenharia adicionais e não é viável a execução de uma abertura do tipo imediata. Pode ocorrer também após uma tentativa mal sucedida de execução de uma operação imediata.
	Do cotejo com o manual de campanha norte-americano FM 3-34.2, percebe-se que essa dissonância terminológica provém muito provavelmente da ausência de padronização quando de sua tradução. O FM 3-34.2 exerceu manifesta influência sobre o C 7-20 e o C 17-20 no tocante às operações de abertura de passagem em obstáculos. Os manuais brasileiros, ao trabalharem com os conceitos de abertura imediata e abertura deliberada/coordenada parecem fazer referência, respectivamente, ao hasty attack (ataque de oportunidade) e ao deliberate attack (ataque coordenado) do manual estadunidense. Impende ressaltar que o FM 3-34.2 classifica apenas os tipos de ataque (hasty/deliberate), e não os tipos de abertura de passagens. Assim, se fala apenas em abertura de passagem em apoio a ataques de oportunidade (breaching operation in support of hasty attacks) e abertura de passagem em apoio a ataques coordenados (breaching operation in support of deliberate attacks), cada uma delas, evidentemente, com características próprias. Se isso é assim, nos parece pouco defensável traduzir a expressão “breaching operation in support of deliberate attacks” por abertura deliberada de passagem, sendo que o termo amplamente difundido entre nós para “deliberate attack” é ataque coordenado. Pela mesma razão, não nos parece terminológica e conceitualmente adequado traduzir a expressão “breaching operation in support of hasty attacks” por abertura imediata de passagem, uma vez que o termo entre nós consagrado para “hasty attack” é ataque de oportunidade.
	Resta, por fim, enfrentar o dilema entre adotar a expressão “abertura coordenada” ou “abertura preparada”. A primeira, como vimos, é consagrada nos manuais de manobra; a última, nos manuais de Engenharia, no âmbito das operações de transposição de curso d’água.
	Para sanar essa controvérsia terminológica, nos parece essencial analisar a natureza da operação de abertura de passagens. Trata-se de uma operação sincronizada que não mais se circunscreve à OM de Engenharia. Ela envolve elementos de manobra e de apoio ao combate sob responsabilidade do comandante tático. Assim como a análise, julgamento e decisão de realizar um ataque de oportunidade ou um ataque coordenado é do comandante tático, igualmente dele é a decisão de realizar uma abertura de passagem de forma imediata (de oportunidade) ou coordenada. Ainda que indubitavelmente condicionada a requisitos técnicos, o elemento técnico de engenharia apenas assessora, mas quem decide, no exercício de seu juízo de conveniência e oportunidade, pelo tipo de abertura de passagem é o comandante tático. Em face disso, inclinamo-nos no sentido de que as expressões que mais prestigiam o rigor técnico e a natureza conceitual das operações de abertura de passagem são abertura de oportunidade e abertura coordenada.
	3.2 A questão conceitual: a abertura de passagens em obstáculos é uma operação singular, combinada ou conjunta?

	A operação de abertura de passagem em obstáculos consiste, segundo o C 7-20, no emprego de técnicas, táticas e procedimentos visando a projetar poder de combate no lado posterior de um obstáculo. Como dito alhures, trata-se de uma operação sincronizada envolvendo elementos de manobra e de apoio ao combate sob responsabilidade do comandante da arma-base e, sob vários aspectos, constitui uma das mais difíceis ações táticas dentre aquelas que podem ser executadas pelo batalhão de infantaria.
	No mesmo sentido, o FM 3-34.2 aponta que a operação de abertura de passagem em obstáculos representa uma das mais difíceis missões de combate que uma força pode enfrentar e a define como o emprego de táticas e técnicas para fazer progredir uma força de ataque para o lado posterior de um obstáculo coberto pelo fogo. Também afirma tratar-se de uma operação combinada sincronizada sob responsabilidade do comandante tático.
	Não obstante a adoção de tais conceitos pelos referidos manuais, a questão que não parece suficientemente esclarecida é a natureza da operação de abertura de passagem, se se trata de uma operação singular, combinada ou conjunta.
	Singulares são as operações realizadas com predomínio de uma Força Singular (Marinha, Exército ou Aeronáutica), normalmente, conduzidas no nível tático. Conjuntas são as operações caracterizadas pelo emprego de meios ponderáveis de mais de uma Força Singular, sob um comando único. Finalmente, operações combinadas são aquelas realizadas com forças e meios de duas ou mais nações no âmbito de uma aliança ou coalizão.
	Na doutrina militar norte-americana, são manejadas expressões congêneres: joint operations equivalem às nossas operações conjuntas, ao passo que combined operations correspondem a operações combinadas. Ademais, há um terceiro conceito: combined-arms, que diz respeito à ação integrada de diversas armas, quadros e/ou serviços, como infantaria, blindados, artilharia, aviação etc.
	Assim, a expressão que intitula o FM 3-34.2 – combined-arms breaching operations – significa, em tradução livre, operações inter-armas de abertura de passagem em obstáculos.
	Quanto à doutrina militar terrestre brasileira, o C 17-20 reconhece que a abertura de passagem é uma operação que exige a integração e sincronização de todos os sistemas operacionais, não se limitando a uma simples ação típica de OM de Engenharia. Similar ao congênere norte-americano, o C 17-20 dita que a operação de abertura de passagem “proporciona o emprego combinado das Armas e enfatiza a sinergia entre os sistemas operacionais” (destacamos). E vai além, ao admitir mesmo o emprego conjunto: “Os helicópteros da aviação do exército e as aeronaves da força aérea podem ser empregados na localização de itinerários de desbordamento, na proteção da tropa no obstáculo e impedindo o reforço da posição inimiga ou a realização de contra-ataques” (destacamos).
	Em face do exposto, entendemos que a doutrina militar nacional reconhece a natureza de operação conjunta à abertura de passagem em obstáculos.
	3.3 Questões principiológicas: breaching tenets e breaching fundamentals

	Princípio é, segundo o Houaiss, “o que serve de base a alguma coisa” (destacamos), i.e., o fundamento sobre o qual se sustenta uma teoria ou conjunto ordenado, coerente e sistematizado de ideias. Portanto, sob o rótulo “questões principiológicas”, abordaremos tanto os chamados princípios das operações de abertura de passagem, quanto os seus fundamentos.
	O C 7-20 aponta que o sucesso de uma operação de abertura de passagens depende da observação dos seguintes princípios: (i) inteligência; (ii) organização adequada das forças; (iii) emprego da massa; (iv) sincronização das ações; e (v) segurança. Esse rol principiológico encontra paralelo nos breaching tenets do FM 3-34.2, a exceção da segurança. Na verdade, a segurança é tratada, no manual norte-americano, como um dos cinco fundamentos das operações de abertura de passagens (breaching fundamentals), que se agrupam sob o anagrama SOSRA (supress, obscure, secure, reduce, assault). O SOSRA encontra correspondência no C 7-20 sob a designação de NOSRA (neutralização, obscurecimento, segurança, redução e assalto).
	O NOSRA/SOSRA consiste, portanto, num conjunto de ações integradas e sincronizadas a serem realizadas numa operação de abertura de passagens em obstáculos e são indispensáveis para o seu sucesso. Para além disso, a doutrina norte-americana alçou o SOSRA ao status de fundamento das operações de abertura de passagens (breaching fundamentals), o que nos parece acertado. O fundamento serve como lente através da qual o comandante tático observa, elenca, prioriza, julga e seleciona a linha de ação mais adequada no campo de batalha. O fundamento serve outrossim para preencher as inevitáveis lacunas que todo manual apresenta diante da complexidade do combate moderno. Uma vez alçadas a fundamentos, as ideias de neutralização, obscurecimento, segurança, redução e assalto transcendem a circunscrição de meras ações para se tornarem princípios reitores do pensar, decidir e agir táticos. Nessa senda, o C 7-20, a nosso sentir, andou mal ao não reputar à NOSRA a condição de breaching fundamental.
	De mais a mais, uma advertência adicional se faz necessária. Dentre as cinco ações que compreendem o SOSRA/NOSRA, apenas uma delas não foi traduzida literalmente: supress/neutralizar. É oportuno apontar que “neutralizar” é um verbo polissêmico que pode indicar, dentre outros, (i) aniquilar, eliminar, destruir; (ii) tornar neutro, imparcial; e (iii) fazer reduzir a força ou serventia. A leitura atenta de ambos os manuais aponta que o sentido de supress/neutralizar não é aniquilar ou destruir o inimigo pelo fogo – se assim o fosse, estaria aí já encerrada a operação de abertura de passagem e não mais seriam necessárias as demais ações. Tampouco consiste em tornar neutra ou imparcial a tropa inimiga. Neutralizar o inimigo significa engajá-lo por fogos diretos e indiretos, reduzindo a capacidade ou evitando que seu sistema de armas atue eficazmente contra as forças encarregadas de realizar a abertura da passagem.
	Finalmente, a organização da tropa – não obstante sua índole principiológica – apresenta-se também como um elemento, por definição, de faceta técnico-organizacional. A essa perspectiva orgânica e à forma como se desencadeia o apoio de Engenharia dedicamos o apartado seguinte.
	3.4 A questão organizacional: apoio de engenharia nas Operações de Abertura de passagens em Campos de Minas

	Três são as forças necessárias para desencadear uma operação de abertura de passagem em campos minados: (i) força de apoio; (ii) força de abertura de passagem; e (iii) força de assalto.
	Em linhas gerais, a força de apoio tem a atribuição de neutralizar a capacidade do inimigo de interferir na operação, particularmente sobre o local selecionado para a passagem, devendo: (i) isolar o local selecionado para abertura da passagem por meio de fogos e neutralizar os fogos inimigos que se encontram batendo o obstáculo; (ii) emassar fogos diretos e indiretos para fixar o inimigo e destruir quaisquer tropas ou sistemas de armas que possam afetar a força de abertura de passagem; e (iii) conduzir ações de obscurecimento, degradando a capacidade de observação e aquisição de alvos por parte do inimigo.
	É constituída, sempre que possível, por elementos dotados de carros de combate ou pela cavalaria mecanizada. A combinação desses elementos com os fuzileiros a pé permite grande flexibilidade e diversidade de sistemas de armas. A neutralização pode ser obtida mediante fogos indiretos dos morteiros orgânicos dos elementos de manobra e fogos profundos da artilharia. O obscurecimento, por sua vez, pode ser alcançado pelo emprego de fumaça pela artilharia.
	Já a força de abertura de passagem é composta por elementos de manobra e engenharia, cuja principal missão é abrir as passagens nos obstáculos lançados pelo inimigo, permitindo o avanço da força de assalto e o ataque em direção aos objetivos localizados além do obstáculo. É responsável também pelo balizamento da passagem aberta e de seus pontos de entrada e saída. É constituída por dois grupos, o de segurança e o de redução.
	O grupo de segurança é composto essencialmente por elementos de manobra, cujas missões são, a partir do estabelecimento de bases de fogos aproximadas: (i) cooperar com a neutralização e obscurecimento do inimigo antes do início dos trabalhos de redução; (ii) efetuar a segurança do local de abertura no lado mais próximo do obstáculo a ser trabalhado, liberando os elementos encarregados de reduzi-lo; (iii) após a abertura, e a partir do lado posterior do obstáculo aberto, prover a segurança dos elementos da força de assalto contra eventuais contra-ataques ou fogos não suficientemente neutralizados.
	O grupo de redução, por seu turno, é composto essencialmente por elementos de engenharia, e reúne o pessoal, material e equipamento a ser empregado na abertura da passagem, podendo ser complementado por elementos de manobra aptos a executar as tarefas de redução. As atribuições principais desse grupo são, em linhas gerais: (i) selecionar o ponto de abertura da passagem; (ii) reduzir o obstáculo tão logo o inimigo seja neutralizado; e (iii) balizar a passagem e os pontos de entrada/saída.
	Finalmente, a força de assalto tem como missão principal cerrar para a conquista dos objetivos impostos ao batalhão, quer sejam estes orientados ao terreno, quer consistam em destruir o inimigo. Secundariamente, pode receber a missão de auxiliar na neutralização do inimigo durante os trabalhos de redução pela força de abertura de brechas.
	A força de assalto é composta basicamente por elementos de manobra, podendo ser apoiada por elementos de engenharia necessários à limpeza das posições inimigas, particularmente o entrincheiramento típico das posições organizadas.
	O quadro a seguir traz a lume a relação entre a organização da tropa e o NOSRA, apontando, em apertada síntese, quais ações cada força é responsável por ocasião da operação de abertura de passagem.
	Nesse sentido, quando uma FT Bld valor unidade (U) depara-se com um campo minado, a organização de suas peças de manobra para a operação de abertura de passagem obedece ao esquema a seguir.
	A força de apoio é formada pela força-tarefa subunidade (FT SU) vanguarda da FT Bld valor U, ao passo que a força de abertura de passagem é composta de uma subunidade de fuzileiros blindados e da tropa de engenharia em reforço ou apoio direto. Por fim, a força de assalto é organizada a partir da FT esquadrão de carros de combate (Esqd CC) e da FT SU de fuzileiros blindados (Fuz Bld).
	3.5 Da oportunidade de aproveitamento do presente estudo pelo Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da EsAO

	Por fim, cabe salientar que as questões pretéritas levantadas representam uma excepcional oportunidade de melhoria e de atualização doutrinária, cuja discussão, problematização e aprofundamento poderiam, a nosso sentir, ser levadas a cabo no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, durante a fase presencial na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, por se tratar da escola da tática do nosso Exército. Nessa direção o entendimento dos dois especialistas entrevistados, que, aliás, são também instrutores da EsAO. À pergunta se “seria conveniente trabalhar com os alunos as operações de abertura de passagens em obstáculos no módulo Ofensiva sob uma perspectiva inter-armas na EsAO?”, o Cap Eng Daniel Ramos Lemos foi enfático ao afirmar que:
	Sim, definitivamente. Se considerarmos que dois dos princípios que regem as operações de abertura de passagens são a organização da tropa e a sincronização das ações, é essencial que passemos a pensar na EsAO na interação entre os alunos dos cursos das diferentes armas. Isso, de alguma forma, já é feito com a intervenção de instrutores de outros cursos, mas penso que há espaço para aumentar essa integração através da interação entre os próprios alunos, no planejamento das operações no módulo de ofensiva e mesmo nos exercícios no terreno.
	No mesmo sentido, o Cap Eng Antonio Gonçalves Júnior:
	Sim, isso seria o ideal, pois, dessa forma, a EsAO contribuiria para ensinar os alunos a trabalhar com esse conceito de operações combinadas e operações conjuntas. Inclusive no Curso de Aperfeiçoamento de Capitães de Engenharia que realizei no Exército dos EUA, em 2016, o módulo de ofensiva era dedicado inteiramente às operações de abertura de passagens, o que julguei muito adequado para entender a complexidade da operação. E há uma integração grande com a manobra especialmente no tocante à matriz de sincronização.
	Assim, a título de contribuição acerca da forma como o tema pode ser trabalhado com os alunos em sala de aula, propõe-se uma abordagem nos moldes de trabalho de estado-maior, ensejando a integração entre instrutores e instruendos dos diversos cursos, numa perspectiva inter-armas.
	4 Considerações finais
	Quanto ao conceito da operação de abertura de passagem, entendemos que a doutrina militar nacional reconhece a natureza de operação conjunta, seja por identificar a sua complexidade, seja por admitir expressamente o uso de aeronaves da força aérea na localização de itinerários de desbordamento, na proteção da tropa no obstáculo e impedindo o reforço da posição inimiga ou a realização de contra-ataques.
	No plano principiológico, constatamos que nossa doutrina – diferentemente da norte-americana – não alçou a NOSRA à condição de breaching fundamental.
	Sob a perspectiva organizacional, concluímos que o escalão ideal para a realização de uma operação conjunta de abertura de passagens em campos minados é a brigada, em razão da necessidade de concentrar meios de redução, confirmação, balizamento e redundância (RCBR), pois o simples Pel E Cmb em apoio direito ou reforço ao elemento de manobra valor U não detém todos os meios necessários. Como vimos, apenas a Engenharia orgânica da brigada é capaz de concentrar e distribuir os meios indispensáveis à redução de duas ou mais passagens em cada uma das diversas linhas de obstáculos lançados em profundidade no sistema defensivo inimigo, em observância ao princípio da massa, que rege a doutrina de abertura de passagem em campos de minas. Ainda sob o prisma da organização da tropa, constatamos que a doutrina vem evoluindo no sentido de reconhecer a centralidade das operações de abertura de passagens no contexto atual das operações ofensivas, deslocando o centro de gravidade do ataque para a abertura de passagem, o que não significa, no entanto, que o ataque tenha reduzido sua importância. O que se dá é uma ressignificação da operação de abertura de passagem para reconhecer efetivamente a irrenunciabilidade e a indispensabilidade da redução do obstáculo como conditio sine qua non para o sucesso do ataque. Isso tem a virtude de colocar novamente em evidência a Arma de Engenharia, bem como a prioridade e urgência que deve ser dada à aquisição de modernos equipamentos imprescindíveis à abertura de brechas em campos minados, sob pena de verem frustrados todos os esforços a serem empreendidos na fase do ataque.
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