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RESUMO
Com o passar dos séculos, a defesa de posição se tornou chave para a garantia do sucesso do
Movimento e Manobra, bem como a aplicação das táticas através da exploração do uso do terreno.
Saber controlar a movimentação de seu inimigo, seja direcionando, bloqueando ou fixando sua
posição, possibilita aos comandantes da guerra, a garantia de vantagens necessárias para a vitória.
Técnicas como o lançamento de minas e o agravamento de margens de rios são desafios comuns a
Engenharia Militar. Porém, a guerra não fica estática no tempo. a modernização de meios e a
evolução doutrinária é o que garante a supremacia em campo de batalha. Não só acapacidade de
lançar os meios de proteção, mas principalmente dominar a técnica de neutralizar a capacidade de
defesa do inimigo. O Brasil possui uma ampla gama de conhecimentos na área da desminagem
humanitária, porém, sua inexperiência em combate real, bem como seu caráter pacífico de emprego
das Forças armadas, acabou levando a uma atrofia do conhecimento das ações de desminagem em
combate. Portanto, visando uma análise da atual doutrina brasileira em operações de abertura de
brechas, este artigo procura propor um fluxograma de ações das subunidades de engenharia. Desta
forma, baseado nas doutrinas atuais de exercitos com prática neste tipo de operações, iremos
concluir quais evoluções podem ser atribuidas a SU/U de Engenharia em apoio.
Palavras-chave:. Doutrina, Abertura de brechas, Fluxograma
ABSTRACT
Over the centuries, position defense has become the key to ensuring the success of the Movement
and Maneuver, as well as the application of tactics through exploitation of land use. Knowing how to
control the movement of your enemy, whether by directing, blocking or securing your position, enables
warlords to guarantee the necessary advantages for victory. Techniques such as the launching of
mines and the aggravation of riverbanks are common challenges to Military Engineering. But war is
not static in time. the modernization of means and doctrinal evolution is what guarantees supremacy
on the battlefield. Not only acapacity to launch the means of protection, but mainly master the
technique of neutralizing the enemy's defense capability. Brazil has a wide range of knowledge in the
area of humanitarian demining, but its inexperience in real combat, as well as its peaceful character of
the use of the Armed Forces, ended up leading to an atrophy of knowledge of demining actions in
combat. Therefore, aiming at an analysis of the current Brazilian doctrine in breaching operations, this
article seeks to propose a flowchart of actions of the engineering subunits. Thus, based on the current
doctrines of armies with practice in this type of operations, we will conclude what evolutions can be
attributed to SU / U Engineering in support.
Keywords: Doctrine, Breakthrough, Flowchart
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1 INTRODUÇÃO
A Engenharia, atuando nos conflitos militares, tem como principal função
possibilitar aos seus aliados a mobilidade no terreno, dificultar o prosseguimento dos
movimentos do inimigo e garantir a proteção das ações que se desenvolvem. Dentre
as possibilidades de atuação, destaca-se a capacidade de modificar o terreno,
conforme suas capacidades, equipamentos e criatividade. Um rio pode se tornar
uma barreira intransponível ou uma estrada pode se tornar um convite para o
direcionamento das forças adversárias, conforme a vontade aliada.
Os obstáculos acabam por definir os contornos das manobras. Desenham os
caminhos e as direções que o combate acabará tomando. Um dos grandes
exemplos de obstáculos lançados pela Engenharia em combate foi a Linha Marginot.
Idealizada em 1927, pelo Marechal Joffre, e implementada em 1929 pelo então
Ministro da Guerra, Paul Painlevé. Esta formava junto da Linha Alpina, o mais
prefeito sistema de defesa, que alegava ser inexpugnável. De certa maneira, uma
realidade, uma vez que o avanço alemão, só foi possível através das Ardenas. A
imagem ilustra como o terreno foi modificado para possibilitar a defesa das ações
táticas francesas.

Imagem 1 – Obstáculos da Linha Marginot
Fonte: http://pillboxes-suffolk.webeden.co.uk/scaffolding/4537170173
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Famoso por sua aplicação em guerras regulares no passado e, atualmente,
fortemente presente em conflitos irregulares, os campos de minas se tornaram uma
marca registrada da atuação da Engenharia. Uma região minada é, de forma
resumida, uma área onde explosivos são ocultados, predominantemente no solo, da
visão inimiga. Sua presença visa barrar o avanço inimigo, retarda-lo ou direciona-lo,
uma vez que exige das tropas adversárias o dispêndio de tempo para abrir
passagem por aquele local.
A aplicação destes obstáculos pôde ser observada em grande vulto na
Segunda Grande Guerra. Segundo a página da web, clubedosgenerais.org, ao
avaliar as ações de lançamento de minas e desminagem nas batalhas deste
confronto mundial, citou:
“Uma característica de um campo de minas é que a colocação das mesmas
não é deve ser feita de modo aleatório, pois pode haver necessidade de, em
um determinado momento, serem tiradas as mesmas para uma força amiga
poder passar. Na batalha de Kursk por exemplo, houve dias que somente
em uma frente foram colocadas mais de 6.000 minas (em toda a frente de
batalha

passaram

de

centenas

de

milhares

de

minas).

O

mais

impressionante é que isso foi limpo rapidamente quando os russos iniciaram
seu contra-ataque. Em três dias, somente no setor do 11º Exército de
Guardas, foram retiradas 30.000 minas antitanque e 12.000 minas
antipessoal.”

O uso de Campos de Minas, após a segunda Guerra Mundial, também é
destacado pelo Manual de Minas e Armadilhas do Exército Brasileiro, onde ele cita:
“Na Guerra do GOLFO, houve um emprego maciço de minas nas linhas de
defesa iraquianas, mas por não se encontrarem, em muitos casos, batidas
por fogos, as tropas aliadas tiveram relativa facilidade em ultrapassá-las.
As tropas da coalizão receberam treinamentos específicos para localizar e
destruir as minas iraquianas. O conhecimento prévio dos tipos de minas
empregadas facilitou o trabalho das equipes de remoção.”

Porém, a presença dos campos de minas como obstáculos não se limita a
seu uso durante os combates do passado. Recentemente, destacou-se o trabalho de
militares Canadenses, que atuaram na província de Kandahar, no Afeganistão, em
2005. Sua atuação possibilitou o avanço das Forças da Coalizão, através de áreas
semeadas de explosivos. A aplicação dos artefatos neutralizados, por esta tropa,
seguia uma lógica completamente diferente da que foi apresentada na década de
1940.
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Portanto, se torna compreensível a utilização cada vez mais diversificada e
complexa da Engenharia em campo de batalha. Conforme a história caminha, os
líderes militares inovam com suas táticas e manobras, exigindo que seus
adversários evoluam seu modo de pensar o combate, ou aceitem que serão
derrotados por sua incapacidade de acompanharem a marcha da modernização.

1.1 PROBLEMA
Hoje, a aplicação de obstáculos ainda segue os mesmos princípios de
antigamente. Observam-se as vulnerabilidades da tropa aliada e pontos onde o
terreno irá favorecer o ataque inimigo. A Engenharia então atua na contramobilidade
e nega o acesso a estes pontos, fixando ou direcionando conforme a necessidade
da manobra. Caso se faça necessário, a tropa responsável pela abertura da
passagem por estes pontos executa uma ação, neutralizando os meios que
impedem o avanço de seus aliados.
Atualmente nossa doutrina segue o manual de campanha Minas e
armadilhas, onde os métodos seguem princípios básicos, e até mesmo rústicos,
como a neutralização de minas pelo uso de cordas, conforme a figura a seguir.

Figura 2 – Remoção de Minas, utilizando uma corda
Fonte: Maual de Campanha Minas e Armadilhas, 2000, pág 2-12

Uma frente de combate, protegida por uma posição minada, estará sendo
alvo de pesados fogos de artilharia. Qualquer tropa que se colocasse nessa posição,
teria grandes baixas, com o mínimo de exposição. Logo, o uso de cordas seria a
solução mais viável para uma transposição por este obstáculo? Baseados nesta
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indagação, vamos ao cerne da questão: Estariam os procedimentos para abertura
de brechas em acordo com o atual cenário do combate moderno?
O problema a ser tratado, portanto, é a atualização dos métodos e
procedimentos utilizados nos diversos escalões de Engenharia nas Operações de
abertura de brechas e passagens.

1.2 OBJETIVOS
Ciente da necessidade de modernização da doutrina militar, quanto aos
procedimentos de desminagem numa Operação de Abertura de Brechas e
Passagens, este artigo terá como objetivos analisar a doutrina milita empregada em
outras Forças Armadas, fazendo uma adaptação a realidade nacional e a
necessidade de evolução dos procedimentos da Engenharia empregada no
combate.
Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os
objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico
do raciocínio descritivo apresentado neste estudo:
a) Analisar o processo empregado atualmente, de acordo com a doutrina militar
vigente, do Exército Brasileiro.
b) Analisar a doutrina empregada por países com emprego reconhecidamente
eficientes de métodos de abertura de brechas.
c) Identificar métodos e boas práticas que possam agregar valor e eficiência a
atual doutrina.
d) Formular uma proposta de fluxograma das fases e procedimentos
desencadeados em uma operação de abertura de brechas.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES
O trabalho pretende propor uma alteração nos métodos que se apresentam
obsoletos e distantes da realidade do combate moderno. Em combate, uma ação
ultrapassada pode significar a derrota total, uma vez que as ações serão previsíveis
para o inimigo, que estará preparado para refutá-las. Em específico, na abertura de
brechas, a incapacidade de superar a defesa inimiga significará que a ação principal,
que depende da passagem por estes pontos, nem mesmo ocorrerá.
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Por se tratar de uma nação há muito afastada da guerra total, e do combate
regular, essa demanda acaba por vezes ignorada. Porém a história militar sempre
nos mostrou que quando uma nação não se prepara para defender sua soberania,
ela está fadada a pagar pelas consequências de seu despreparo.
Desta forma, este artigo poderá apontar caminhos e soluções a serem
aplicados como procedimento pelas tropas de engenharia, diminuindo parte do
atraso doutrinário existente em nossos métodos de combate.

2. METODOLOGIA
Para coletar dados que permitissem formular uma solução para o problema
antes apresentado, foi realizada a leitura analítica das literaturas que abordam o
tema doutrina militar, em específico, nas operações de aberturas de brechas. A
pesquisa bibliográfica, então, é o cerne deste trabalho.
Quanto a abordagem do problema, foi utilizada a pesquisa qualitativa, pois os
dados bibliográficos necessitaram de interpretações quanto a adaptação entre as
diferentes doutrinas e necessidades de suas Forças Armadas.
Quanto aos objetivos, foi utilizado a abordagem exploratória, onde o
levantamento de dados através da literatura sobre o tema e entrevistas com militar
com vivência profissional relevante sobre o assunto, possibilitarão a composição do
trabalho.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA
A pesquisa foi realizada se utilizando do manual de campanha C 5-37 Minas e
Armadilhas, como base da análise da atual doutrina militar, quanto a abertura de
brechas em campos minados. Foram observadas as definições e os métodos
apontados como úteis em uma Operação de Abertura de Brechas/ Passagens.
Para a definição de Unidade e Subunidade de combate de Engenharia, foram
utilizados os manuais básicos de Engenharia do exército Brasileiro, que tratam do
Emprego da Engenharia, o Apoio de Engenharia no Escalão Brigada e do Batalhão
de Engenharia de Combate.
Para analisarmos a doutrina militar de outras Forças Armadas com utilização
reconhecida de doutrina atual de abertura de brechas, foi utilizada a literatura Norteamericana.
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Todo este material data do início dos anos 2000, sendo a doutrina atual em uso
nos países citados no trabalho.
Foi utilizadas, também, informações de sítios digitais com especialidade em
temas militares, bem como publicações de artigos científicos sobre o tema.

2.2 COLETA DE DADOS

Para aprofundamento do conhecimento teórico, foram realizadas entrevistas..

2.2.1 Entrevistas

Com a finalidade de identificar experiências relevantes, que pudessem contribuir
com o trabalho, foram entrevistados militares com reconhecida experiência na área
de desminagem:

Nome
CELSO ANDRÉ FRITZEN – Maj EB
PAULO CESAR CORREA – Maj EB

Justificativa
Experiência em atividades de
desminagem humanitária na Colômbia.
Chefe da Seção de Engenharia da
Escola de Instrução Especializada.

QUADRO 1 – Quadro de especialistas entrevistados
Fonte: O autor

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O combate moderno se estabelece de maneira diferenciada dos métodos da
segunda Guerra Mundial. Na década de 1940, os combates eram influenciados no
Movimento e na Manobra. A grande influência era advinda da Primeira Grande
Guerra, com suas trincheiras. Conforme este cenário foi evoluindo com o passar do
século XX, se observarmos como parâmetro tático de combate o Exército Norte
Americano, veremos que ocorreu a forte implementação do apoio aéreo nas
atividades em campanha, bem como o emprego ofensivo das ações.
Ciente disto, a postura defensiva adotada pelos franceses no início do século
XX, já era em seu tempo uma postura ultrapassada, criticada até mesmo por seus
generais, como De Gaulle. Hoje é característica dos combates modernos a ação
ofensiva como princípio, baseada na iniciativa em combate. Para possibilitar esta
forma de emprego, os exércitos mantém suas estruturas básicas, porém se
utilizando da modularidade como forma de emprego flexível.

11
Uma tropa com características modulares passa então a ter um leque de
emprego bem mais amplo; seus meios e capacidades podem se adaptar a
necessidade exigida pelas diversas situações impostas pelo amplo espectro da
guerra. Sendo assim, uma tropa de engenharia não estaria limitada a ações
engessadas, e sim as diversas possibilidades de meios e especificidades da Arma
de engenharia poderiam ser empregadas a seu favor.
Desta maneira, abordaremos as formações básicas de uma Subunidade e uma
Unidade de Engenharia, conhecendo sua estrutura.

3.1 O BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Os batalhões de engenharia possuem uma estrutura capaz de apoiar uma
Divisão ou um Exército de Campanha. Conforme prevê o Manual C 5-7:
“O BE Cmb, inserido no sistema de engenharia, tem a missão primordial de
multiplicar o poder de combate da Divisão ou do Exército de Campanha (Ex
Cmp), conforme a sua destinação, assegurando-lhes mobilidade,
contramobilidade, proteção e ampliando o apoio de engenharia aos
escalões de engenharia orgânicos das grandes unidades (GU) ou grandes
comandos (G Cmdo) subordinados.”

Sua estrutura básica é dividida em Companhia de Apoio, Companhias de
Combate e a Companhia de Pontes, no caso dos batalhões divisionários, conforme
o seguinte organograma:

Figura 3 – Organograma do BECmb/DE
Fonte: C 5-7, 2001, pág 2-4

Dentre as diversas possibilidades que ele alcança, previstas no C 5-7, podemos
citar:
“(1) planejar e supervisionar os trabalhos de engenharia em sua área de
responsabilidade;
(2) executar reconhecimentos especializados de engenharia;
(3) executar os trabalhos de reparação, conservação e melhoramentos
de estradas, vaus, bueiros e pontilhões;
(4) apoiar a transposição de cursos de água da DE com pessoal, com
botes de assalto, passadeiras, portadas leves, portadas pesadas e outros
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equipamentos especializados;
(5) apoiar as unidades empregadas diretamente pela DE;
(6) realizar a manutenção, até 3º escalão, de seu material de engenharia;
(7) coordenar a exploração e o emprego dos recursos locais de engenharia;
(8) lançar ou construir obstáculos e outros trabalhos de organização do
terreno que requeiram mão-de-obra e/ou equipamentos especializados;
(9) construir, lançar e remover obstáculos, inclusive subaquáticos;
(10) realizar abertura e fechamento de passagens em obstáculos, inclusive
campos de minas;
(11) desativar armadilhas e cargas explosivas preparadas pelo inimigo;
(12) participar do planejamento e da execução do sistema de barreiras da
DE;
(13) balizar pistas e vaus;
(14) executar trabalhos de destruição, inclusive subaquáticos;
(15) Construir pistas de pouso, heliportos, instalações de Cmdo (PC),
de observação (PO) e abrigos;
(16) prestar assistência técnica de engenharia às tropas divisionárias e
às brigadas que a integram nos assuntos pertinentes à Eng;
(17) prover sua segurança quando estacionada ou em marcha;
(18) realizar os trabalhos de camuflagem de interesse do conjunto e os
que exijam técnicas ou Eqp especializado;
(19) enquadrar, por períodos limitados, mais duas SU de Eng,
especializadas ou não; e
(20) reforçar até 2 (duas) Bda em primeiro escalão com meios em pessoal e
material.”

3.2 A COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
As companhias de Engenharia tem a missão de multiplicar o poder de combate
da Bda, proporcionando-lhe a mobilidade, assegurando-lhe a contramobilidade e
contribuindo

para

a

sua

proteção.

Seus

trabalhos

ocorrem

através

de

reconhecimentos especializados, trabalhos em estradas, pontes, organização do
terreno, instalações e assistência técnica às demais armas e serviços.
Sua estrutura básica se sustenta nos pelotões, conforme organograma a seguir:

Figura 4 – Organograma da Cia E Cmb Bld
Fonte: C 5-10, 2000, pág 4-1

Com sua estrutura mais adaptada as características da Brigadas apoiadas, as
companhias possuem organização que se adapta a exigência das áreas de atuação.
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A Companhia de Engenharia de Combate Paraquedista, por exemplo, não possui o
Pelotão de Equipagem e Assalto.
Suas possibilidades, conforme previsto no C 5-10, em geral, são as seguintes:
“a. planejar e supervisionar os trabalhos de engenharia no âmbito da Bda;
b. executar reconhecimentos especializados de engenharia;
c. lançar e operar seus botes de assalto;
d. construir e manter passadeiras com uma equipagem de passadeira
(144 m);
e. apoiar, simultaneamente, o emprego de até 3 (três) peças de manobra
da Bda;
f. realizar a manutenção, até 3º escalão, de seu material de engenharia;
g. coordenar a exploração e o emprego dos recursos locais de engenharia;
h. lançar ou construir obstáculos, abrigos e outros trabalhos de organização
do terreno, que requeiram mão-de-obra e/ou equipamentos especializados;
i. lançar e remover obstáculos, inclusive subaquáticos;
j. realizar abertura e fechamento de passagens em obstáculos, inclusive
campos de minas;
l. desativar armadilhas e cargas explosivas preparadas pelo inimigo;
m. planejar o sistema de barreiras de brigada;
n. balizar pistas e vaus;
o. balizar, reparar e conservar campos de pouso e zona de pouso de
helicópteros (ZPH);
p. prestar assistência técnica de engenharia às tropas da Bda.
q. prover sua segurança quando estacionada ou em marcha;
r. assessorar o Cmdo da Bda nos assuntos relativos a camuflagem;
s. reparar estradas; e
t. construir e operar portada (Prtd).”

3.3 ESTRUTURAS COMUNS DA ENGENHARIA
Ao analisarmos o papel das Unidades e Subunidades básicas de Engenharia no
combate, percebemos que ambas possuem a capacidade de participar de
operações de abertura de brechas e passagens. A diferença no tipo de apoio estará
intrinsicamente ligada a capacidade de meios que eles irão dispor e a especificidade
de cada tropa.
Cientes disso, e observando a estrutura das frações, vamos observar que todas
se dividem em pelotões, como frações de emprego fim, tendo como sua célula
elementar o grupo de engenharia, conforme cita o manual de campanha do
Emprego da Engenharia:
“A Engenharia é organizada em elementos de trabalho, cada qual com
possibilidades de realizar tarefas em volumes e tipos específicos, podendo
ser combinados com outros elementos de Engenharia, formando conjuntos
maiores, para facilidade de controle e de comando. Grupo de Engenharia
(GE) constitui o elemento básico de trabalho. Os grupos de Engenharia são
reunidos em número de três para formar os pelotões de Engenharia.”

Portanto, podemos admitir que a divisão de tarefas e a ordem das ações a
serem implementadas independem da natureza ou nível das frações. Uma vez que
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tais frações seguem a mesma lógica celular, o fluxograma de atividades poderá ser
utilizado em quaisquer situações em que seja necessário o emprego da engenharia
na abertura de brechas e passagens.
3.4 ATUAL DOUTRINA DE ABERTURA DE BRECHAS E PASSAGENS

De acordo com o manual de campanha Minas e Armadilhas, a responsabilidade
da abertura de trilhas e brechas caberá a tropa especializada, dotada de
equipamentos e meios necessários para tal ação. As frações de engenharia que
executarem tal atividade utilizarão itens como bastões de sondagem, detectores de
minas, roupas de desminagem entre outros materiais específicos.
As técnicas manuais se baseiam no uso de hastes metálicas, que inspecionam
fisicamente o solo, através do esforço mecânico do militar especialista, ou o uso de
detectores de metais, como o DM1000, capaz de detectar peças metálicas a alguns
centímetros de profundidade no solo.

Figura 5 – Detector de Minas DM1000
Fonte: http://www.lesliediniz.lel.br/peca.asp?ID=352336

São previstas também as técnicas com uso de explosivos. O militar se utiliza de
cargas explosivas que revolvem o solo e expõe e/ou neutralizam as minas lançadas
pelo inimigo. O dispositivo utilizado no Exército Brasileiro para tal atividade é o
RAMBS. Porém, atualmente, tal material se encontra recolhido.
Todos estes procedimentos visam a abertura de trilhas. Para abertura de
brechas, o manual de Minas e Armadilhas prevê o uso de equipamento específico,
lançador de material explosivo, capaz de possibilitar a passagem de tropa e seus
meios de viaturas e equipamentos.
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Porém é perceptível, na literatura, o grande aprofundamento nas ações
manuais, em específico na abertura de trilhas. Podemos observar a ação de cada
militar e suas tarefas, bem como em cada fase que essa ação ocorrerá. Existe a
divisão das turmas de forma estruturada e detalhada. O manual aborda as
responsabilidades do comandante da fração e dos comandantes de grupo. A ação
dos militares especialistas é exposta claramente:

Figura 6 – Sistema RAMBS 3 (Conjunto completo)
Fonte: Manual de campanha Minas e Armadilhas, 2000, pág D-3

Quando o manual trata da abertura de brechas, a abordagem se torna vaga,
havendo pouca, se não, nenhuma abordagem doutrinaria sobre o tema, se atendo a
descrição de alguns equipamentos capazes de realizar tal trabalho. Apenas ocorre
uma menção, que se atém mais ao emprego das técnicas de abertura de trilhas do
que uma de abertura de brechas propriamente dita:
“Abertura de brechas
(1) As trilhas podem ser alargadas e transformadas em brechas para
viaturas, depois que a cabeça-de-ponte estiver estabelecida, ou então,
as brechas serão abertas em locais diferentes dos das trilhas.
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(2) Sempre que possível são usadas as estradas existentes e são retiradas
as minas de toda a largura da via.
(3) Quando uma unidade ataca através de terreno descoberto, as
brechas não devem ser localizadas próximas umas das outras. Uma
distância de 250 a 300 metros é o mínimo recomendado. De outra forma,
duas ou mais brechas poderão ser batidas e interrompidas por uma mesma
concentração de artilharia.”

3.5 DESMINAGEM HUMANITÁRIA
O Exército brasileiro é hoje uma das grandes referências na América Latina em
desminagem humanitária. Após sua participação em missões como a Missão de
Assistência para a Remoção de Minas na América Central (MARMINCA) e Missão
de Assistência para a Remoção de Minas na América do Sul (MARMINAS), a
Engenharia obteve uma grande gama de conhecimentos na área.
Atualmente, o Exército Brasileiro possui dois grandes centros de ensino da
Desminagem Humanitária, sendo o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil
(CCOPAB) o responsável pela preparação de pessoal designado para missões no
exterior, em geral, e a Escola de Instrução Especializada (EsIE), na formação e
habilitação de militares de Engenharia.
As características de sua atividade são distintas da desminagem de combate,
uma vez que não há a urgência das ações. Apesar disso, a distribuição das equipes
é semelhante a da abertura de trilhas.
Esta semelhança gerou um efeito na formação dos militares responsáveis pela
neutralização dos obstáculos baseados em campos de minas. No curso de
Desminagem da EsIE, os militares tem aprendido somente as técnicas de abertura
de trilhas, sem ocorrer a abordagem do uso de equipamentos e necessários para a
abertura de brechas e passagens táticas. No CCOPAB, que não possui afinidade
com o emprego em ações ofensivas e defensivas em combate, também não há
menção a abertura de brechas e passagens.
Os reflexos disto acabam repercutindo na formação de toda tropa de
engenharia. Durante a qualificação do recruta, as técnicas ensinadas a equipe de
desminagem acabam, também, se baseando em princípios da desminagem
humanitária, como cautela, observação e meticulosidade. A realidade do combate
exigiria do militar outros atributos, como coragem e agilidade.
Segundo militares especializados, as noções gerais de divisão de tarefas e
ações podem ser adaptadas para ações em combate, mas com grandes ressalvas,
uma vez que são atividades distintas.

3.6 DOUTRINA MILITAR NORTE-AMERICANA
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A doutrina militar dos Estados Unidos da América, no que trata da abertura de
brechas e passagens, apresenta uma abordagem diferenciada da brasileira. A
doutrina brasileira estabelece a Engenharia como ator central das ações de
desminagem, provendo a mobilidade de toda a operação. O manual de Minas e
Armadilhas aborda o tema de forma direcionada a tropa a apoio.
Observando a doutrina americana, a Operação de abertura de Brechas e
Passagens é vista como uma atividade complexa, exigindo a participação de todos
os atores do combate. O manual FM3-34.2 COMBINED ARMS BREACHING
OPERATIONS, cita a participação essencial dos agentes de inteligência no
levantamento prévio de dados, a ação de comando e controle necessária, o apoio
aéreo, e outros meios necessários para o cumprimento de toda operação.
A Operação de Abertura de Brechas e Passagens, segundo a doutrina
setentrional, se baseia em 5 fases. A neutralização, o obscurecimento, a segurança,
a redução e o assalto. Tais fases são responsabilidades de todas as frações
envolvidas, cabendo a algumas tropas papel de mais destaque em determinadas
ações que em outras.
O manual FM3-34.2 define as ações básicas da operação de abertura de
brechas da seguinte maneira:
“Neutralização
1-12. A supressão é uma tarefa tática usada para empregar fogos diretos ou
indiretos ou um ataque eletrônico contra o pessoal inimigo, armas ou
equipamentos para prevenir ou degradar fogos inimigos e observação de
forças amigas. O objetivo da supressão durante as operações de violação é
proteger as forças que reduzem e manobram através de um obstáculo.
1-13. A supressão eficaz é uma tarefa de missão crítica realizada durante
qualquer operação de abertura de brechas e passagens. Fogos de
supressão em volume suficiente servem para proteger a área de redução. A
neutralização bem sucedida geralmente desencadeia o resto das ações no
obstáculo. As medidas de controle de fogos garantem que todos os fogos
sejam sincronizados com outras ações no obstáculo. Embora a supressão
do inimigo no obstáculo é a missão da força de apoio; a força de abertura
deve ser capaz de proporcionar uma supressão adicional contra um inimigo
que a força de suporte não pode efetivamente suprimir.
Obscurecimento
1-14. O obscurecimento deve ser empregado para proteger forças que
conduzem a redução de obstáculos e a passagem de forças de assalto. O
obscurecimento dificulta a observação inimiga e a aquisição de alvo e
esconde atividades amigas e movimentos. A cortina de obstrução
implantado na posição do inimigo ou perto dela minimiza sua visão.
Detecção de fumaça empregada entre a área de redução e o inimigo
esconde atividades de movimento e redução. Também degrada as
observações aéreas terrestres e aéreas inimigas. O obscurecimento deve
ser cuidadosamente planejado para proporcionar a máxima degradação da
observação inimiga e fogos, mas não deve prejudicar significativamente o
fogo e o controle amigável.
Segurança
1-15. Forças amigas protegem a área de redução para evitar que o inimigo
interfira com a redução de obstáculos e a passagem da força de assalto
através das pistas criadas durante a redução. A segurança deve ser efetiva
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contra postos avançados e posições de luta perto do obstáculo e contra as
unidades envolventes, conforme necessário. O lado oposto do obstáculo
deve ser protegido por fogos ou ser ocupado antes de tentar qualquer
esforço para reduzir o obstáculo. A unidade superior da unidade atacante
tem a responsabilidade de isolar a área de abertura de brechas, reparando
unidades adjacentes, atacando as reservas inimigas em profundidade e
fornecendo suporte de contra-fogo.
1-16. Identificar a extensão das defesas do inimigo é crítico antes de
selecionar a técnica apropriada para garantir o ponto de abertura. Se o
inimigo controla o ponto de abertura e não pode ser adequadamente
suprimido, a força deve garantir o ponto de abertura antes que ele possa
reduzir o obstáculo.
1-17. A força de abertura deve ser dotada de recursos suficientes para
proporcionar segurança local contra as forças que a força de suporte não
pode envolver suficientemente. Elementos dentro da força de abertura que
seguram a área de redução também podem ser usados para suprimir o
inimigo uma vez que a redução está completa.
Redução
1-18. A redução é a criação de pistas através ou sobre um obstáculo para
permitir uma força de ataque para passar. O número e a largura das pistas
criadas variam de acordo com a situação do inimigo, o tamanho e a
composição da força de assalto e o esquema de manobra. As pistas devem
permitir que a força de assalto passe rapidamente pelo obstáculo. A força
de abertura reduzirá, comprovará (se necessário), marcará e reportará
locais de faixa e o método de marcação de linha para uma sede superior. As
unidades de acompanhamento reduzirão ou eliminariam o obstáculo quando
necessário. A redução não pode ser realizada até a neutralização e
obscurecimento efetivos, o obstáculo foi identificado e o ponto de abertura é
seguro.
Assalto
1-19. Uma operação de violação não está completa até:
• Forças amistosas terem neutralizado o inimigo no lado oposto do
obstáculo que é capaz de colocar ou observar fogos diretos e indiretos na
área de redução.
• A entrega da batalha, com forças de acompanhamento ocorreu, a menos
que nenhuma transferência de batalha esteja planejada." (FM3-34.2, 2002,
“tradução nossa”)

Quadro 2 – Organização de uma operação de Abertura de Brechas, de acordo aom a doutrina militar
norte-americana
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Fonte: FM3-34.2, 2002, pág 1-8

Outro aspecto importante na doutrina norte-americana é a adoção de linhas de
controle como aspecto essencial das ações de abertura de brechas. A comunicação
das ações o os procedimentos, garantindo o emprego eficiente do comando e
controle.

3.7 FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTOS
Baseado nas doutrinas Brasileira e Norte-americana, é possível verificar uma
grande diferença entre as abordagens das ações e procedimentos. Enquanto a
doutrina nacional possui um caráter micro, estabelecendo ações pontuais de atores
e qual o papel de cada militar em suas ações, a norte americana possui uma visão
macro, apontando os papéis de diversas peças de manobra.
Portanto, para sugerir um fluxograma, é necessário adaptar a visão americana,
advinda de uma máquina de guerra constantemente empregada em combate, a
visão brasileira.
Um dos fatores essenciais que podem ser aproveitados são os 5 fatores das
operações de abertura de brechas e obstáculos; neutralização, obscurecimento,
segurança, redução e assalto.
As considerações sobre o fluxo de ações serão consideradas em uma ação
prévia, numa análise de situação, onde se supõe a ação do escalão superior para
planejamento, anteriormente as ações das subunidades e unidades de Engenharia.
O primeiro passo é o recebimento da missão. Independente da doutrina ou
situação, o militar sempre partirá desse ponto.
Após a realização do levantamento de dados, será executada uma análise da
missão recebida. Nesse ponto, serão considerados o conhecimento prévio e as
informações obtidas do inimigo.
Em seguida, o comando realizará o desenvolvimento, a análise, a comparação e
a conseguinte aprovação de suas linhas de ação. Neste momento estará se
desenvolvendo os planos de guerra, onde o comando decidirá como serão
empregadas não só as U/SU de Engenharia, mas todas as peças envolvidas numa
operação de abertura de brechas e passagens.
Por fim, as ordens serão produzidas e repassadas para todos. Neste momento,
as frações de Engenharia recebem sua missão. Inicia-se o processo de ação em
fluxo.
Passo 1:
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- Minha fração conhece o terreno?
Caso negativo, é essencial que as informações sejam repassadas a tropa, sejam de
inteligência ou de reconhecimentos, para devida preparação das peças envolvidas;
Passo 2:
-Quais tipos de obstáculos serão reduzidos?
Após o conhecimento dos tipos de obstáculos, a fração necessitará preparar-se
materialmente com meios adequados a missão recebida;
Passo 3:
-Possuo meios materiais e pessoal suficientes?
Caso não haja meios suficientes para o cumprimento da missão, caberá as frações
mais elementares solicitarem apoio de suas unidades em apoio;
Não havendo o apoio das do escalão imediatamente superior, este deverá recorrer
ao próximo nível de comando, gerando uma ordem crescente de solicitação de
apoio;
Após essa sequência inicial, a tropa teria as condições mínimas para iniciar os
trabalhos na frente de combate. Seguem-se as medidas.
Passo 4:
-Os Fogos do inimigo foram neutralizados? As ações estão Obscurecidas? A tropa
está em segurança?
Seguindo os 5 fatores de ação numa operação de abertura de brechas e passagens,
as ações não se iniciam antes da garantia da efetividade das ações. Desta forma, os
trabalhos só começam quando esses fatores forem garantidos;
Passo 5:
Inicio das ações de redução do obstáculo.
Tal sequencia foi concebida após a análise das características técnicas já
empregadas nas tropas de engenharia e suas possibilidades, porém, se torna visível
a necessidade do envolvimento de todos os escalões e peças de manobra nesta
situação tática. Não por menos que o conceito deixa de receber a simples alcunha
de desminagem de combate e passa a ser considerado uma operação, envolvendo
conceitos ainda em fase inicial de implementação no Exército, como as Funções de
Combate.
A representação gráfica deste fluxograma teria como base os seguintes
parâmetros:
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Quadro 3 – Simbologia de um fluxograma de processos
Fonte: http://www.blogdaqualidade.com.br/fluxograma-de-processo/

Segue abaixo o fluxograma proposto por este artigo, após a análise de todos os
dados:

22

Fluxograma 1 – Parte 1 do fluxograma das ações desencadeadas em uma Op Ab Bre, por unidades
e subunidades de Engenharia.
Fonte: o autor
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Fluxograma 2 – Parte 2 do fluxograma das ações desencadeadas em uma Op Ab Bre, por unidades
e subunidades de Engenharia.
Fonte: o autor
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quanto as questões levantadas neste artigo, fica explicita a necessidade de
adaptação das técnicas utilizadas atualmente pelo Exército nos procedimentos
atinentes a abertura de brechas e passagens. A modernização dos meios de
lançamento de minas, e a evolução dos métodos de uso das mesmas, impossibilita
a ação manual como opção em uma ação de grande vulto.
Em um caso hipotético, onde a tropa se depare com uma posição defendida por
um campo de minas; atualmente, não possuímos uma sequência lógica das ações
para o uso de dispositivos explosivos. Possuímos até um grande repertório de
pesquisa sobre o assunto, disponibilizado por Forças Armadas que aplicam o
conceito e doutrina, porém, os militares responsáveis pelas ações, efetivamente, são
ensinados em técnicas que estão limitadas a abertura de trilhas, quando não,
tomadas pelo vício de ações de desminagem humanitária.
O artigo então propõe uma adaptação da aplicação doutrinária do emprego da
Engenharia na abertura de brechas, transformando a ação de desminagem de
combate numa Operação, estruturada nos conceitos apontados neste trabalho. Tal
abordagem já é abordada na Nota de coordenação doutrinária (NC) 02/12 – DECEX,
porém, ainda não foi efetivamente aplicada nas fileiras de formação das unidades e
subunidades de engenharia, que é a força de trabalho que realizará as ações de
redução, efetivamente.
Faz-se necessária a mudança do paradigma da Engenharia, como provedora da
Mobilidade, sempre agindo de forma isolada em sua batalha para possibilitar os
movimentos das frações apoiadas. É essencial que todas as Armas Quadros e
Serviços se empenhem em compreender que sua participação é uma engrenagem
que, de forma harmônica, fará toda a máquina de guerra prosseguir em sua missão.
Ocorrendo a adaptação a nova realidade doutrinária, as sequências de ação
demandarão um grande entrelaçamento entre as diversas versões das funções de
combate. Desde a inteligência, até as ações de guerra eletrônica que ocorrerão.
Portanto é essencial a capacitação dos militares envolvidos, com o conhecimento
mínimo que garanta o funcionamento harmônico desses fatores.
Por fim, este artigo conclui que o combate, independente de sua faceta, está
sempre em constante evolução. Cabe a seus atores a busca constante pela
adaptação e modernização, ou deverão aceitar que eminentemente serão
obliterados no campo de batalha.
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