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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho visa realizar um estudo teórico de alguns conflitos 
históricos e contemporâneos das formas de emprego de tropas de infantaria 
do Exército Brasileiro (EB), bem como de outros exércitos de outros países, 
elencando as principais diferenças na composição de seus meios e das 
formas de emprego em uma manobra de defesa de área. Este estudo parte 
da necessidade de levantar elementos que possa contribuir para os estudos 
doutrinários do emprego de um batalhão de infantaria em uma operação 
defensiva.  Uma análise das ações adotadas mundialmente e pelo EB no 
combate aos conflitos em seus diversos aspectos (políticos, econômicos, 
religiosos, culturais) contribuirá para reexaminar essas ações e se possível 
propor uma nova atualização da manobra de defesa de área realizada pela 
Força Terrestre. Intenciona-se conhecer a realidade de outros países na 
atuação em conflitos atuais em suas manobras de defesa de área e o impacto 
desta para a realidade de nossa doutrina vigente. O estudo, também, buscará 
relacionar a aplicabilidade desta manobra defensiva com a possibilidades 
surgidas com a implementação do projeto estratégico de defesa do EB, o 
projeto Guarani, buscando auxiliar na criação de condições de compreensão, 
discernimento e enfrentamento das adversidades provenientes dos conflitos 
modernos. Para tanto, optou-se por utilizar elementos metodológicos 
apoiados na pesquisa bibliográfica, a partir de artigos, periódicos e livros 
publicados sobre o assunto, Internet, e principalmente das experiências dos 
militares integrantes de tropas mecanizadas,  cuja finalidade de corroborar na 
arguição e verificação da necessidade de elaboração de novos métodos de 
emprego do Exército Brasileiro em uma defesa de área, dentro da nova 
conjectura de conflitos contemporâneos. 
 

Palavras-chave: Manobra. Defesa de Área. Batalhão de Infantaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

ABSTRACT 
 

 

 

The present work aims to carry out a theoretical study of some historical and 
contemporary conflicts of the forms of employment of infantry troops from the 
Brazilian Army (EB), as well as from other armies from other countries, listing the 
main differences in the composition of their means and forms. of employment in 
an area defense maneuver. This study starts from the need to raise elements that 
can contribute to the doctrinal studies of the employment of an infantry battalion 
in a defensive operation. An analysis of the actions adopted worldwide and by 
the EB in combating conflicts in their various aspects (political, economic, 
religious, cultural) will contribute to re-examine these actions and, if possible, 
propose a new update of the area defense maneuver carried out by the Ground 
Force. It is intended to know the reality of other countries acting in current 
conflicts in their area defense maneuvers and its impact on the reality of our 
current doctrine. The study will also seek to relate the applicability of this 
defensive maneuver with the possibilities that emerged with the implementation 
of the EB's strategic defense project, the Guarani project, seeking to help create 
conditions for understanding, discernment and facing the adversities arising from 
modern conflicts. Therefore, we chose to use methodological elements supported 
by bibliographical research, from articles, periodicals and books published on the 
subject, the Internet, and mainly from the experiences of military members of 
mechanized troops, whose purpose is to corroborate the argument and 
verification of the need to develop new methods of employing the Brazilian Army 
in area defense, within the new conjecture of contemporary conflicts. 
 
Keywords: Maneuver. Area Defense. Infantry Battalion.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A última década tem marcado a história dos conflitos contemporâneos em 

cenários internacionais, como as guerras híbridas, assimétricas e irregulares, 

essas questões transportam para uma reflexão acerca de situações vividas no 

Brasil em seus diferentes aspectos políticos, econômicos, religiosos, culturais 

com reflexos no papel das Forças Armadas.    

A probabilidade da ocorrência de um conflito entre estados, apesar de ser 

cada vez menos provável, ainda permanece tangível, além do surgimento de 

agentes não estatais com a capacidade de ameaçar as soberanias, com 

equiparação de meio e pessoal. Esta realidade impõe aos Exércitos a 

manutenção constante de seu preparo, com o desenvolvimento das formas de 

enfrentamento compatível com as mudanças.  

O presente trabalho visa realizar um estudo teórico de alguns conflitos 

históricos e contemporâneos das formas de emprego de tropas de infantaria do 

Exército Brasileiro (EB), bem como as possibilidades adquiridas com a 

implementação da infantaria mecanizada nas operações defensivas 

evidenciando suas formas de emprego em uma manobra de defesa de área. De 

forma secundária, mas não menos importante será a de mapear as principais 

percepções de militares com experiência em tropas mecanizadas sobre a 

expansão nos conflitos mundiais relacionados as demandas de revisão e 

atualização dos manuais que fazem parte das atividades do militar de infantaria, 

objetivando com esses dados, contribuir na atualização do manual Batalhões de 

Infantaria cuja edição é do ano de 2007. 

O emprego de uma tropa com a finalidade de deter o avanço do inimigo 

em uma posição estabelecida para a execução de uma defesa de área, 

impedindo-o por meio de fogos e combate aproximado, tem a sua eficiência e 

eficácia colocada em dúbia com o passar dos tempos, em que é visto novos 

entendimentos de conflitos e guerras. 

As operações defensivas geralmente são realizadas sob condições 

adversas, de maneira desfavorável em que o inimigo possui a iniciativa das 

ações, onde deve se buscar ao máximo vantagens oferecidas pelo terreno e 

outras capacidades disponíveis para desgastar e desorganizar ao máximo a 

força oponente, impedindo, desgastando e neutralizando o ataque inimigo. 

(BRASIL, 2017) 
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As operações defensivas possuem como principais objetivos: manter o 

terreno em uma posição defensiva, negar uma área vital ao oponente; criar 

condições favoráveis para passar a ofensiva, ganhar tempo e economizar meios. 

(WASHINGTON, 2019) 
De acordo com a doutrina militar atual, a defesa de área tem caráter 

temporário, por não ter a capacidade de definir o combate, onde o inimigo possui 

a iniciativa das ações. Nesse sentido, o objetivo das nossas tropas será a 

retomada das ações ofensivas. Essa retomada depende, em grande parte, da 

manutenção do poder relativo de combate de nossas forças. Neste contexto, a 

mecanização das nossas OM de infantaria cria mais possibilidades e melhores 

condições de proteção às nossas tropas e de proporcionar meio mais aptos para 

a tomada da iniciativa, em uma ação ofensiva. (TUPINAMBÁ, 2017) 

O Exército Brasileiro adotou novos Projetos para viabilizar um emprego 

mais eficiente de sua infantaria, como exemplo o Projeto Guarani, este que 

amplia abruptamente as possibilidades de emprego nas operações, inclusive em 

uma manobra de defesa de área.  

O Projeto GUARANI tem como principal objetivo a transformação das 

Organizações Militares de Infantaria Motorizada em Mecanizada e a 

modernização das OM de Cavalaria. Nesse sentido, realizando um estudo mais 

pormenorizado nas OM de Infantaria, constata-se como um dos principais 

projetos estratégico da Força Terrestre, a criação da primeiros Batalhões de 

Infantaria Mecanizada, onde o EB vislumbra-se cada vez mais na busca de 

meios mais modernos para incrementar a de forma mais eficaz elementos que 

possibilitem o combate eventuais ameaças e a defesa do território nacional. 

Trata-se de viatura blindada de transporte de pessoal (VBTP), com 

capacidade anfíbia e tração 6x6, com possibilidade de transportar até 11 

militares, podendo atingir as velocidades de 100km/h em terra e 9 km/h sob a 

água, possuindo poder de fogo variável, como o canhão de 30 milímetros e 

metralhadoras .50 e 7,62mm,  oferecendo vantagens operacionais, como o 

aumento da  proteção blindada. 

 
 

1.1 PROBLEMA  
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Com a evolução das formas de combates, onde é visto a corrida 

incessante de ambos os lados do conflito para a obtenção do êxito de seus 

objetivos com o mínimo de baixas, buscando formas inovadoras e eficientes no 

emprego de suas respectivas operações, com a implementação de novos 

conhecimentos e tecnologias, impele ao Exército Brasileiro a realizar estudos 

para o aperfeiçoamento de suas manobras, adaptando-se a essa nova realidade. 

 
A pauta da modernização da Força Terrestre com a implementação de 

blindados sobre rodas, criando mais possibilidades para a infantaria média, 

ocasiona dúvidas de como empregar de forma mais eficiente uma tropa de 

natureza pouco conhecida pelos Batalhões de Infantaria do EB, atrelada na 

constante e crescente evolução da consciência situacional dos cenários 

conflituosos atuais pela possibilidade de novas ameaças, por meio das 

inovações tecnológicas, cibernéticas e dos sistemas de informação, trazendo 

novas perspectivas do entendimento dos conflitos, que influenciam e impactam 

cada vez mais nas formas de emprego das forças armadas. 

Outrossim, a capacidade do inimigo de alvejar alvos com maior precisão 

e distanciamento vem ganhando progressivamente maior destaque nesses 

novos cenários, exigindo um emprego judicioso da tropa e limitando as 

possibilidades das forças armadas na permanência em uma posição, exigindo 

novas formas, procedimentos e meios que visem a preservação da tropa e do 

terreno. 

 

 

1.2 OBJETIVOS  

 
 
Partindo dessas considerações, delineamos como objeto desta pesquisa 

um estudo bibliográfico, evidenciando as principais ações do EB e de exércitos 

de outros países em manobra de defesa de área realizada, assim como as 

possibilidades adquiridas com a implementação da infantaria mecanizada nas 

operações defensivas. Os eixos norteadores do estudo têm como objetivos: 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
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O presente trabalho tem como objetivo verificar as possibilidades da 

infantaria mecanizada nas operações defensivas evidenciando suas formas de 

emprego em uma manobra de defesa de área.  E, a partir de um questionário 

que será aplicado em militares integrantes e ex-integrantes de Batalhões de 

Infantaria Mecanizada será levantando as principais percepções sobre uma 

manobra de defesa em conflitos atuais; buscar-se-á, com o resultado do estudo, 

contribuir com a atualização do manual de campanha C 7-20: Batalhões de 

Infantaria (4ª Edição 2007). 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o 

objetivo geral, foram levantados objetivos específicos que conduziram à 

consecução do objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a) Elencar as 03 (três) áreas defensivas escalonadas (Área de 

Segurança, Área de Defesa Avançada e Área de Reserva) e suas 

características, presentes na manobra de defesa de área empregada pelo 

Exército Brasileiro;  

b) Verificar a eficiência e eficácia do emprego da infantaria 

mecanizada em uma manobra de defesa de área; 

c) Identificar como o desenvolvimento doutrinário da Infantaria 

Mecanizada impacta na manobra de defesa de área; 

d) Apresentar as principais percepções dos militares integrantes de 

tropas de Infantaria Mecanizada sobre as experimentações doutrinárias na 

utilização da VBTP – Guarani em uma manobra de defesa de área de forma a 

contribuir na atualização do manual C 7-20 Batalhões de Infantaria (4ª Edição 

2007); 

e) Correlacionar a doutrina militar de defesa de área vigente em 

manuais estrangeiros com a doutrina empregada pelo Exército Brasileiro; e 

f) Propor atualizações na manobra de defesa de área de uma 

operação defensiva constante no manual C 7-20 Batalhões de Infantaria (4ª 

Edição 2007), após os estudos realizados. 
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1.3  METODOLOGIA 

 

Com o intuito de obter ferramentas que possibilitassem a formular uma 

possível solução para o problema, a pesquisa contemplou leitura analítica de 

manuais nacionais e estrangeiros, questionários com militares que possuem 

experiência em tropa mecanizada, decorrendo sobre os efeitos que as 

mudanças e evoluções tecnológicas repercutem nas operações, com ênfase na 

mobilidade, poder de fogo e a proteção blindada, buscou assim com o estudo a 

equiparação de uma manobra defensiva, especificamente a defesa de área, com 

o processo de mecanização da Infantaria, verificando se o conhecimento 

baseado na doutrina militar vigente está compatível ou não com a utilização dos 

meios de um Btl Inf Mec. Quanto à forma de abordagem do problema, utilizou-

se os conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas 

proporcionariam uma compreensão das necessidades dos militares que 

atuam/atuaram em exercícios de manobra de defesa de área com a utilização 

da VBTP-MR GUARANI.  

Decorrendo sobre os efeitos que as mudanças e evoluções tecnológicas 

repercutem nas operações terrestres, buscar-se-á neste trabalho a equiparação 

de uma manobra defensiva, especificamente a defesa de área, com essa nova 

realidade, verificando se o adestramento baseado na doutrina militar vigente está 

compatível para o embate desses desafios. 

Para o questionário foram elaboradas 08 questões, direcionadas a um 

universo de 34 (trinta e quatro) integrantes de Batalhões de Infantaria 

Mecanizada, militares que integram ou já integraram tropa mecanizada. Os 

dados obtidos na pesquisa, em razão dos questionários que foram aplicados, foi 

de cunho quantitativo visto que se utilizou de procedimentos estatísticos e foram 

compilados em gráficos e tabelas, a fim de melhor apresentar os resultados. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

 
 
A modificação constante das formas de conflitos é um fator preponderante 

para analisar se a doutrina militar vigente, inclusive no emprego de manobras 
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para sobrepujar o inimigo, está compatível com as novas realidades 

apresentadas, onde os estados que não se preocupam com o seu preparo, 

mantendo um contínuo e profundo estudo de suas doutrinas, comparando e 

analisando as táticas empregadas nas operações e manobras militares 

contemporâneas, estarão fadados ao fracasso;  

A dissuasão é aplicada pelo Exército que executa a manutenção contínua 

de seus adestramentos, que verifica as inovações implicantes a manobra e 

executa exercícios e atividades que possibilitam posições vantajosas em relação 

as ameaças.  

Nesse sentido, o manual Batalhões de Infantaria necessita de 

atualizações? No que tange das possibilidades e dos fatores da execução 

apresentadas no manual, edição do ano de 2007, são satisfatórios para os 

conflitos contemporâneos? A definição sobre o controle de faixa do terreno, que 

consta no manual atende às exigências atuais? Há necessidade de aperfeiçoar 

a doutrina de emprego da Infantaria Mecanizada, proporcionando condições 

adequadas de preparo e emprego dos militares constituintes das tropas Inf Mec? 

Sendo assim, esse estudo se justifica na necessidade de uma pronta 

resposta, buscando um estado ideal de prontidão do Exército Brasileiro face a 

evolução constante dos conflitos. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Com o intuito de verificar a aplicabilidade deste estudo, será realizado um 

trabalho de pesquisa em obras nacionais, estrangeiras e em conteúdos 

publicados sobre os conflitos contemporâneos. No transcorrer deste estudo, o 

trabalho de pesquisa será aprofundado no emprego da Infantaria Mecanizada 

em uma manobra de defesa de área, tema este, que ainda está em fase 

experimental pelo Exército Brasileiro, concomitante com a sua implantação, por 

meio do Projeto Guarani, surgindo como consequência uma necessidade 

inerente de uma alinhamento da doutrina militar vigente que poderá ser 

desenvolvida a partir do aprofundamento nos estudos e experimentações 

doutrinárias sobre o assunto.  
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Em 2013, o Coronel Walter Henrique Amaral de Deus, que na época era 

o Comandante do 33º BI Mec, Batalhão pioneiro na mecanização, descreve o 

seguinte em seu artigo publicado na revista Doutrina Militar Terrestre:  

 
O permanente processo de modernização da Força Terrestre busca 
adequar boa parte das Organizações Militares (OM) operacionais, 
dotando-as de grande mobilidade estratégica e poder de combate 
compatível com as potenciais ameaças ao país, de modo que possam 
atuar como elementos de dissuasão e de pronta resposta, no amplo 
espectro dos conflitos. O Projeto Guarani, um dos macroprojetos do 
Exército Brasileiro (EB), trouxe a oportunidade de criação das Brigadas 
de Infantaria Mecanizadas, dotadas de Viaturas Blindadas de 
Transporte de Pessoal Médias de Rodas (VBTP-MR) adequadas 
aos novos desafios das operações militares do mundo contemporâneo. 
(DE DEUS, 2013, grifo do autor) 
 

Para o delineamento desta pesquisa, este referencial teórico será 

subdivido em 04 (quatro) subfases: as possibilidades e características de uma 

manobra de defesa de área, o Batalhão de Infantaria USA na defesa de área, o 

Batalhão de Infantaria Mecanizada na Defesa de Área e coleta de dados. 

 

 

2.1 AS POSSIBILIDADES E CARACTERÍSTICAS DE UMA MANOBRA DE 

DEFESA DE ÁREA 

 

 

Inicialmente, será analisado a doutrina vigente presente no manual C 7-

20 Batalhões de Infantaria (4ª Edição 2007), aprovado pela Portaria Nº 018 – 

EME, de 21 de março de 2003, precisamente em situação da execução de uma 

defesa de área, cujo o conceito desta manobra elenca-se: “A defesa de área tem 

por escopo a manutenção ou o controle de uma determinada região específica, 

por um determinado período de tempo.” (BRASIL,2003a, pg 5-3) 

Outrossim, dentro de uma conceituação da manobra de defesa de área, 

consta no manual Batalhões de Infantaria (4ª Edição 2007), a seguinte definição 

sobre o controle de faixa do terreno: 
 

Nessa forma de manobra, as posições de primeiro escalão são 
fortemente mantidas e todo esforço é feito para deter o inimigo à frente 
da posição. Se o inimigo penetrar na posição, deve ser destruído ou 
expulso por meio de contra-ataque, com a finalidade principal de 
retomar o controle sobre a área de defesa avançada (restabelecimento 
da posição). (BRASIL,2007, pg 5-3) 
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Ainda, conforme consta no manual de C 7-20, destaca-se algumas das 

possibilidades em que a manobra em estudo permitirá aos batalhões de 

infantaria a realizar: 

a. retardar e desorganizar o inimigo; 

b. realizar contra-ataques; 

c. deter o inimigo à frente da posição;  

d. reconhecer com maior detalhamento o terreno; e 

e. dar o alerta oportuno da aproximação do inimigo. 

Por outro lado, também, é inevitável que alguns dos fatores da execução 

da defesa de área impliquem nas limitações a essa manobra, dos quais pode-se 

elencar abaixo: 

a. dificuldade de prever com exatidão o ataque inimigo; 

b. falta de blindagem equivalente a ameaça;  

c. vulnerabilidade de ataques e reconhecimento aéreos; e 

d. desprovimento da iniciativa das ações. 

 

 

2.1.1 Escalonamento Da Defesa De Área 
 

 

A defesa é escalonada em 03 (três) áreas: Área de Segurança (A Seg), 

Área de Defesa Avançada (ADA) e Área de Reserva (A Res). 
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Figura 1: Escalonamento da Defesa de Área de Btl 
 Fonte: (BRASIL, 2007, P. 5-5) 
 

 

2.1.1.1 Área de Segurança (A Seg) 

 

  

A Área de Segurança é compreendida entre o limite anterior da área de 

defesa avançada (LAADA) e se estende para a frente e para os flancos até onde 

forem empregados elementos de segurança. As forças que guarnecem esta área 

constituem o escalão de segurança, variando conforme a análise dos fatores 

de  decisão (missão, inimigo, terreno, meios, tempo e considerações civis). A 

profundidade da A Seg pode ser limitada, à frente, pela presença de elementos 

de segurança do escalão superior. (BRASIL, 2007) 

O Escalão de Segurança possui como principais funções o fornecimento 

de alerta oportuno da aproximação do inimigo; retardar e desorganizar o inimigo, 

desgastando-o e fazendo com que o mesmo desdobre os seus meios 

constantemente, possibilitando mais tempo para organização da área de defesa 

avançada, trocando espaço por tempo; realizar ações de contra reconhecimento 

e iludir o inimigo sobre a verdadeira localização do LAADA. (BRASIL, 2007) 
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2.1.1.2 Área de Defesa Avançada (ADA) 

 

 

A Área de Defesa Avançada de um Batalhão é compreendida desde o 

LAADA até a retaguarda das Subunidades empregadas em primeiro 

escalão. As forças que guarnecem esse limite têm como principal 

atribuição impedir o avanço do inimigo à frente da posição, impedindo-o, 

por meio de fogos e do combate aproximado, a sua entrada na ADA, 

neutralizando a sua capacidade ofensiva e destruindo-o. Tendo como 

força mais apta para realizar essa atividade os Batalhões Infantaria 

Motorizada. (BRASIL, 2007)  

 

 

2.1.1.3 Área de Reserva (A Res) 

 

 

A Área de Reserva é compreendida desde as Subunidades empregadas 

em primeiro escalão até o limite de retaguarda do Batalhão. A tropa que se 

enquadram nessa área tem como missão: aprofundar a defesa, limitando as 

penetrações; reforçar ou substituir os elementos da Área de Defesa Avançada 

(ADA); e possibilitar ações dinâmicas de contra-ataques, alterando o ritmo do 

combate. (BRASIL, 2007) 

Os Batalhões de Infantaria Mecanizada têm maiores possibilidades de 

explorar suas características de mobilidade, potência de fogo e ação de choque 

quando empregadas para constituir a reserva. (BRASIL, 2019) 

 

 

2.2 O BATALHÃO DE INFANTARIA USA NA DEFESA DE ÁREA  

 

 

A concepção das operações defensivas dos EUA apresentadas no 

manual de campanha do exército americano, ATP 3-21.20 - Infantry Battalion, 

2017, demonstra uma doutrina semelhante a utilizada pelo Exército Brasileiro em 

relação a sua manobra de defesa de área, organiza-se, também, em 03 (três) 

áreas: Área de Segurança (SECURITY), Área de Batalha Principal (MAIN 

BATTLE AREA) e Área de Reserva (RESERVE). 
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Figura 2: Escalonamento da Defesa de Área de Bda: Área de Segurança 
 Fonte: (USA, 2017, P. 3-43) 

 
 

Ainda realizando uma verificação da doutrina americana, assim como na 

nossa doutrina, é constado a importância e valorização da infantaria na tomada 

de dispositivos defensivos fortes em profundidade, em sucessivas linhas do 

terreno, objetivando um desgaste progressivo da ameaça a medida que esta 

avança e confronta com as posições defensivas desdobradas, possibilitando que 

as tropas de infantaria que se encontram ocupando os núcleos de defesa em 

posições preparadas rechacem e neutralize a manobra ofensiva do inimigo. 
Em relação as possibilidades para o emprego da reserva e a sua definição 

constante no manual americano ATP 3-21.20 - Infantry Battalion, 2017 em 

comparação ao manual C 7-20 Batalhões de Infantaria (4ª Edição 2007), verifica-

se que os conceitos utilizados ainda estão atualizados e vigentes: 
 

A reserva é aquela porção de um corpo de tropas, que é impedida de 
agir no início de um engajamento, a fim de estar disponível para um 
movimento decisivo [...]. A missão da reserva fornece o comandante a 
flexibilidade para explorar o sucesso ou lidar com um revés tático e a 
flexibilidade para responder situações em que existe uma grande 
incerteza sobre o inimigo. O comandante designa e posiciona a reserva 
em um local onde possa executar efetivamente vários planos de 
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contingência. O comandante considera o terreno, áreas de combate 
em potencial e pontos prováveis de penetração do inimigo [...] (USA, 
2017, P. 3-45, tradução nossa) 

 

 
Figura 3: organização de forças (área não contínua de operações) USA 
 Fonte: (USA, 2017, P. 3-44) 
 

 

2.3 O BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADA NA DEFESA DE ÁREA 

 

 

Ademais, ao verificarmos as inovações tecnológicas e técnicas surgidas 

na última década, constatamos uma evolução dos meios utilizados nos conflitos, 

em que armamentos e equipamentos são capazes de impactar 

significativamente na batalha, aumentado as possibilidades de engajamento dos 

alvos adversários.  

Nesse sentido, o Exército Brasileiro, por meio do Projeto Guarani, vem 

implementando grande mobilidade e rapidez, decorrente da sua dotação de 

viaturas blindadas, particularmente, em suas peças de manobra, o que lhe 

confere relativa proteção blindada e potência de fogo. As Viaturas Blindadas de 

Transporte Pessoal (VBTP) Guarani possuem flexibilidade de emprego 

operacional porque é capaz de realizar operações ofensivas e defensivas 
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continuadas, sob condições meteorológicas adversas e de visibilidade reduzida, 

em variados terrenos. É, particularmente, vocacionada a realizar operações em 

áreas humanizadas, em um ambiente de amplo espectro. O emprego do 

armamento orgânico das viaturas blindadas e das armas de apoio permitem 

acompanhar de forma cerrada e dinâmica a aproximação dos meios para o 

combate e o apoio ao movimento dos fuzileiros quando desembarcados. 

(BRASIL, 2019) 

No manual de campanha EB70-MC-10.306 Batalhões de Infantaria 

Mecanizada (edição experimental 2019) apresenta nas operações defensivas, 

os elementos de combate da Infantaria Mecanizada com as seguintes 

possibilidades: 

a. manter o terreno; 

b. repelir o assalto inimigo pelo fogo e combate aproximado; 

c. contra-atacar; 

d. manobrar em qualquer tipo de terreno e sob quaisquer condições 

climáticas; e 

e. integrar outras forças. 

 

 
Figura 4: VBTP-MR GUARANI em uma manobra de defesa de área. 
 Fonte: desconhecida. 

 

Ainda segundo o que consta no manual EB70-MC-10.306, a infantaria 

mecanizada têm maiores possibilidades de explorar suas características de 

mobilidade, potência de fogo e ação de choque quando empregadas para 

constituir a reserva. 
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Figura 5: Escalonamento da Defesa de Área de um BI Mec 
 Fonte: (BRASIL, 2019, P. 6-5) 
 
 

As tropas de natureza mecanizada, também possui a capacidade de auto 

acolhimento, podendo ainda atuar com um grau de resistência inferior ao de 

defender, retardando ou vigiando o inimigo, por falta de apoio mútuo; não 

necessitando ser acolhido por outra fração quando for ocupar um núcleo 

defensivo imediatamente a retaguarda, para isso, recebe o apoio adequado de 

engenharia e apoio de fogo. (BRASIL, 2016). 

 

 

2.3.1 O Pelotão de Exploradores na Defesa de Área 
 

 

Com a implantação da doutrina de uma tropa mecanizada para o controle 

e defesa de área, surge também a necessidade de verificar a aplicação dos 

novos meios advindos das tropas dessa natureza, ampliando as possiblidades 
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de emprego nas operações defensivas, como é o caso do Pelotão de 

Exploradores dos Batalhões de Infantaria Mecanizada. 

Conforme a descrição apresentada pelo manual de campanha EB70-MC-

10.306 Batalhões de Infantaria Mecanizada (edição experimental 2019), o 

Pelotão de Exploradores possui como possibilidade o que se segue:  

 
O Pel Expl cumpre várias missões em proveito do BI Mec, utilizando 
patrulhas e observação. Só se engajam em combate, quando for 
necessário ao cumprimento da missão ou para sua própria 
segurança. Não devem ser empregados em patrulhas de combate, 
porém alguns de seus integrantes podem acompanhá-las, como 
especialistas em inteligência de combate. (BRASIL,2019, pg 6-5) 

 

Ainda dentro das possibilidades em que o Pelotão de Exploradores pode 

executar em Operações Defensivas, elenca-se: 

a. realizar o monitoramento das Regiões de Interesse para a 

Inteligência (RIPI); 

b. reconhecer itinerários;  

c. obter informações sobre o terreno e sobre a aproximação do inimigo;  

d. reforçar os Postos Avançados de Combate (PAC); 

e. realizar vigilância de flanco;  

f. operar posto de observação do batalhão; e 

g. realizar a segurança da área de retaguarda, executando 

patrulhamento e a sua vigilância. 

 

 

2.4  COLETA DE DADOS 

 

 

Conforme destaca Gil (2008), o estudo de caso “descreve os aspectos da 

população ou do fenômeno, tendo como característica significativa à utilização 

de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como, questionários e 

observações”.  

Yin (2005), aborda que o estudo de caso representa uma investigação 

empírica e compreende um método abrangente, com a lógica do planejamento, 

da coleta e da análise de dados. Nesse sentido o estudo abrangerá a leitura, 

análise e interpretação de textos legais, mapas e todo material recolhido será 

submetido a uma triagem. 
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No prosseguimento deste estudo, foi coletado dados por meio de um 

questionário a respeito do emprego de tropa mecanizado em uma manobra de 

defesa de área. Esse questionário foi confeccionado para ser respondido por 

militares com experiência em tropas de natureza mecanizada do EB. O estudo 

foi destinado aos oficiais, subtenentes e sargentos da arma de infantaria, que 

servem ou já serviram em Batalhões de Infantaria Mecanizada (Gráfico 1), 

devido as suas especializações e experiências com o emprego da VBTP-MR 

GUARANI. Foram selecionados militares que já exerceram ou exercem a função 

em uma tropa mecanizada de Comandante de Subunidade, Comandante de GC, 

Estado Maior, Mecânico de Blindando/ Sistema de Armas, Instrutores e 

Auxiliares da Seção de Instrução de Blindados (Gráfico 2); com a finalidade de 

apresentar uma amostra constituída de militares que possuem experiências 

táticas e técnicas do emprego de uma tropa mecanizada. 

 

 
GRÁFICO 1: Posto e graduação dos militares que responderam o questionário. 
Fonte: O Autor. 
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GRÁFICO 2: Funções exercidas pelos militares da amostra  
Fonte: O Autor 

 

Responderam ao questionário, militares das seguintes Organizações 

Militares: 1º BI Mec (Es) (Rio de Janeiro-RJ), 30° BI Mec (Apucarana-PR), 33º 

BI Mec (Cascavel-PR) e 36º B  Mec (Uberlândia-MG), chegando ao universo 

estimado de 34 (trinta e quatro) militares que responderam aos questionários por 

meio da ferramenta Google Docs, disponibilizado pelo endereço eletrônico 

https://docs.google.com/forms/d/1AQ0PhIrL9zXjYM30bmGXRG62GLXsGGG7

R38HaSoVFt4. Os produtos foram computados e tabulados automaticamente 

pelo sistema. Após analisados, os resultados foram expostos por meio de 

quadros e gráficos. 

 

 

3. ANÁLISE E RESULTADOS        

 
 

A implementação de tropa blindada média do EB, caracterizada com a 

utilização do Guarani nos BI Mec denota uma inovação da Força Terrestre no 

desenvolvimento doutrinário da Infantaria Mecanizada, a qual ainda não 

explorada em nosso manual de campanha C 7-20: Batalhões de Infantaria (4ª 

Edição 2007), tendo em vista que o processo de mecanização da infantaria se 

iniciou no ano de 2013, com a criação da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada 
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– Brigada Guarani. Desta constatação, hoje é notório que o Guarani está sendo 

amplamente empregado nos Batalhões de Infantaria Mecanizada em diversas 

operações e manobras, dentre estas a manobra de defesa de área. 

Nesse sentido, fruto da experiência adquirida e em análise pelos militares 

provenientes dos BI Mec do EB, foi realizado um levantamento do período em 

que esses estes serviram e trabalharam em uma tropa mecanizada (Gráfico 3). 

Outrossim, também foi verificado o aperfeiçoamento desses militares por meio 

de Curso e estágios realizados voltado para o emprego da VBTP-MR Guarani 

(Gráfico 4), onde 85,3% dos participantes possuem alguma especialização. 

  

 
GRÁFICO 3: Experiência em tropa mecanizada  
Fonte: O Autor 
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GRÁFICO 4: militares que possuem curso ou estágio voltado para o emprego VBTP-MR 
Guarani 
Fonte: O Autor 
 

As possibilidades de uma tropa de natureza mecanizada em comparação 

a uma tropa de natureza motorizada, demonstra vantagens em relação a 

letalidade e a proteção, proporcionada pela viatura Guarani. Nesse sentido, 

foram levantados nesse estudo, por meio de questionário representado no 

gráfico 5 as características mais importantes julgadas e elencada pelos militares 

participantes da pesquisa, da VBTP-MR Guarani em um contexto de uma 

manobra de defesa de área de uma operação defensiva, onde 70,6% dos 

participantes elencaram o poder de fogo da VBTP como fator principal de 

vantagem, tendo destaque também para a blindagem da VBTP, em que 52,9% 

dos participantes selecionaram como importante.  

 



 
30 

 
GRÁFICO 5: principais características do VBTP-MR Guarani 
Fonte: O Autor 
 

O Batalhão de Infantaria Mecanizada, por estar enquadrado como tropa 

blindada média, apresenta limitações específicas para esse tipo de tropa, dentre 

as quais elencam-se algumas destas limitações, conforme consta no manual 

EB70-MC-10.306, edição experimental, 2019: limitada proteção contra os efeitos 

de armas químicas, biológicas e nucleares; mobilidade dificultada pelas 

florestas, montanhas, terrenos acidentados e áreas edificadas; vulnerabilidade 

de ataque aéreo. 

Além das limitações supramencionadas, foram levantadas por meio do 

questionário realizado por militares provenientes de Batalhões Mecanizados 

outros restringimentos para o emprego da VBTP-MR Guarani em uma operação 

defensiva de defesa de área, onde dos 34 (trinta e quatro) participantes, 70,6% 

das respostas (Gráfico 6) consideraram a manutenção (necessidade de peças 

para reposição) como o fator mais limitante para o emprego da tropa 

mecanizada. 
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GRÁFICO 6: limitação para o emprego da VBTP-MR Guarani 
Fonte: O Autor 
 

Devido ao fato do BI Mec possuir maiores possibilidades que o BI Mtz e o 

BIL no que tange a exploração da mobilidade, potência de fogo e ação de 

choque, proveniente da sua natureza; o presente trabalho buscou realizar, 

também, um levantamento aparelhado na perspectiva dos militares integrantes 

de tropa mecanizada, para verificar entre estes, qual seria a prioridade para a 

utilização da VBTP-MR Guarani inserida em missões chaves das respectivas 

áreas defensivas escalonas em uma manobra de defesa de área (Gráfico 7). 

Fruto deste estudo, obteve-se a resposta de 24 (vinte e quatro) 

participantes, dentre os quais 55,6% elencaram como a primeira prioridade para 

o uso do Guarani na Área de Segurança; com a missão de mobiliar os Postos 

Avançados de Combate (PAC), buscando retardar, desorganizar e desgastar o 

inimigo. 
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GRÁFICO 7: eficiência da VBTP – MR Guarani no escalonamento da defesa de área 
Fonte: O Autor 
 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 
  

A partir da análise dos dados obtidos através da pesquisa, por meio dos 

questionários realizados com os militares e dos aportes teóricos estudados foi 

delineando um quadro que abrange as possibilidades e limitações do emprego 

de um Batalhão de Infantaria Mecanizada em uma defesa de área. 

 O mergulho nas experiências dos militares que já exerceram ou exercem 

a função em uma tropa mecanizada de Comandante de Subunidade, 

Comandante de GC, Estado Maior, Mecânico de Blindando/ Sistema de Armas, 

Instrutores e Auxiliares da Seção de Instrução de Blindados permitem algumas 

considerações sobre as táticas e técnicas do emprego de uma tropa mecanizada 

e motorizada. 

Ao analisarmos o Manual EB70-MC-10.306, edição experimental, 2019 

com as respostas obtidas dos militares entrevistados, identificamos que o 

Batalhão de Infantaria Mecanizada, por estar enquadrado como tropa blindada 

média, possui limitações no emprego da tropa mecanizada.  

Os aspectos que convergem  nos obstáculos para o emprego da tropa 

mecanizada estão relacionados a mobilidade dificultada pelas florestas, 
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montanhas, terrenos acidentados e áreas edificadas; vulnerabilidade de ataque 

aéreo, limitada proteção contra os efeitos de armas químicas, biológicas e 

nucleares como também a manutenção (necessidade de peças para reposição) 

foram os fatores mais limitantes encontrados  para o emprego da tropa 

mecanizada.  

O estudo favoreceu uma melhor compreensão do contexto em que se 

situa os principais conflitos, as tipologias de guerras e  as inovações tecnológicas 

e técnicas surgidas na última década, e, como essas permitem uma evolução 

dos meios utilizados nos conflitos, em que armamentos e equipamentos são 

capazes de impactar significativamente na batalha, aumentado as possibilidades 

de engajamento dos alvos adversários. E preciso aqui evidenciar a importância 

do aperfeiçoamento dos militares por meio de Cursos e estágios realizados 

voltado para o emprego de novas ferramentas como foi demostrado com o 

estudo em que do universo dos militares pesquisados, 85,3% dos participantes 

possuem alguma especialização.  

Ao analisar o manual de campanha C 7-20: Batalhões de Infantaria (4ª 

Edição 2007), constata-se que as possibilidades táticas e técnicas advindas do 

Projeto Guarani não estão descritas nesse importante documento  para o uso da  

Força Terrestre no desenvolvimento doutrinário da Infantaria Mecanizada, tendo 

em vista que o processo de mecanização da infantaria se iniciou no ano de 2013, 

com a criação da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada – Brigada Guarani. 

 Da análise realizada por esta pesquisa, pelas entrevistas com os militares 

observa-se que o Guarani está sendo amplamente empregado nos Batalhões de 

Infantaria Mecanizada em diversas operações e manobras, dentre estas a 

manobra de defesa de área.  

As experiências relatas pelos sujeitos da pesquisa evidenciam as 

possibilidades de uma tropa de natureza mecanizada em comparação a uma 

tropa de natureza motorizada, demonstrando vantagens em relação a letalidade 

e a proteção, proporcionada pela viatura Guarani.  

Nesta parte específica da pesquisa, apresentamos qual foi a prioridade 

para a utilização da VBTP-MR Guarani inserida em missões chaves das 

respectivas áreas defensivas escalonas em uma manobra de defesa de área. 

 Obtivemos respostas de 24 (vinte e quatro) participantes, dentre os quais 

55,6% elencaram como a primeira prioridade para o uso do Guarani na Área de 

Segurança; com a missão de mobiliar os Postos Avançados de Combate (PAC), 

buscando retardar, desorganizar e desgastar o inimigo.  
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Deste estudo emergem algumas ideias e considerações que, embora 

apresentadas à guisa de conclusão, consideramos importante destacar. 

Conclui-se, portanto, que em uma defesa de área o Cmt U deve realizar 

um minucioso estudo de situação, aliado aos fatores da decisão, para empregar 

de maneira mais eficaz as frações de movimento e manobra que possui em sua 

unidade, fazendo-se valer das formas de emprego mais comuns a serem 

empregadas nessas operações, aliado à doutrina operacional vigente, além de 

sua experiência profissional e o conhecimento de seus homens, para que possa 

decidir como ser superior ao seu oponente no campo de batalha. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 
 

AS POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DO EMPREGO DE UM BATALHÃO DE 

INFANTARIA MECANIZADA EM UMA DEFESA DE ÁREA 

Questionário referente ao Trabalho de Conclusão de Curso Do Cap 

DIEGO VITOR CARRIJO RODRIGUES apresentado à Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais, como requisito para a especialização em Ciências 

Militares com ênfase na Doutrina Militar Terrestre. 

1. Qual o seu Posto/graduação atual? 

o Major 

o Capitão 

o Tenente 

o Subtenente 

o 1º Sargento 

o 2º Sargento 

o 3º Sargento 

o Outro:     
 

2. Qual a experiência do senhor em uma tropa Mecanizada? 

 

o Menos de 01 (um) ano 

o 1 a 2 anos 

o a 4 anos 

o Acima de 4 anos 
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3. O Senhor já participou de algum Curso ou Estágio voltado para o 
emprego VBTP- MR Guarani? 

 

o SIM 

o NÃO  
 

4. Qual a função que o Senhor exerceu/exerce em um Batalhão de 
Infantaria Mecanizado? 

o Cmt SU 

o Cmt Pel 

o Cmt GC 

o EM 

o Outro: ________ 

 
5. O Senhor já participou de adestramento de alguma Operação 

Defensiva, realizando uma Manobra de Defesa de Área, com o emprego da 
VBTP-MR Guarani? 

 

o SIM 

o NÃO  
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6. Em relação ao emprego da VBTP-MR Guarani em uma Defesa de 
Área, marque a(s) opção(es) que o Senhor julgar mais importante a respeito 
das características do GUARANI: 

o Blindagem 

o Mobilidade 

o Poder de Fogo 

o Outro:______________ 

 
7. Qual a maior limitação que o Senhor considera para o emprego da 

VBTP-MR Guarani? 

o Classe III (Combustível) 

o Manutenção (reposição de peças) 

o Conhecimento técnico da VBTP-MR Guarani 

o Outro: ________ 

 
8. Referente ao escalonamento da Manobra de Defesa de Área, 

selecione a área mais eficiente que o senhor julga para o emprego da VBTP-
MR Guarani, conforme as possibilidades da viatura, para executar as 
seguintes missões: 

 

o na Área de Segurança - com a missão de mobiliar o PAC; 
retardando, desorganizando e desgastando o inimigo. 

o na Área de Defesa Avançada - com a missão de impedir por meio 
de fogos e combate aproximado o avanço do inimigo, neutralizando a sua 
capacidade ofensiva. 

o na Área de Reserva - com a missão de aprofundar a defesa, 
possibilitando ações dinâmicas de contra-ataque. 
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APÊNDICE B – Proposta De Atualização Do Manual de Campanha C 7-20 
 

CAPÍTULO 5 
 

DEFENSIVA 
 

ARTIGO III 
 
 

5.9 ORGANIZAÇÃO PARA O COMBATE 
 

a. Generalidades - A organização para o combate é a combinação dos 
diversos meios disponíveis sob uma estrutura de comando, a fim de prover 
o controle, a coordenação e o apoio necessários ao emprego das forças de 
combate e de modo a obter superioridade sobre o inimigo. 
b. Possibilidades dos elementos de infantaria 

1) As tropas de infantaria são as mais aptas para manter o terreno, 
repelindo o assalto inimigo pelo fogo e pelo combate aproximado. Podem, 
também, realizar contra-ataques. São adequadas a qualquer tipo de terreno 
e sob quaisquer condições meteorológicas. 

2) Devem ser empregadas nas Via A com grau de resistência “defender”. 
Contudo, podem retardar, na ausência de elementos mais aptos, ou vigiar, 
particularmente em áreas passivas da defesa. 

 
b. Possibilidades dos elementos de infantaria motorizada 

1) realizar operações básicas e complementares, em qualquer terreno e 
sob quaisquer condições de tempo e de visibilidade. 

2) participar de operações singulares, conjuntas ou combinadas. 
3) receber elementos de combate, de apoio ao combate e de apoio 

logístico, ampliando sua capacidade de durar na ação e operar 
isoladamente, desde que não comprometa a capacidade de comando e 
controle e de apoio logístico. 

4) participar, quando motorizada, de ações que exijam rapidez de 
movimento. 

5) As tropas de infantaria são as mais aptas para manter o terreno, 
repelindo o assalto inimigo pelo fogo e pelo combate aproximado. 

6) realizar operações ribeirinhas, aeromóveis ou aerotransportadas, 
quando convenientemente apoiada.  

7) Devem ser empregadas nas Via A com grau de resistência “defender”. 
Contudo, podem retardar, na ausência de elementos mais aptos, ou vigiar, 
particularmente em áreas passivas da defesa. 

8) controlar populações e seus recursos. 
 

c. Possibilidades dos elementos de infantaria mecanizada 
1) realizar operações básicas e complementares, em qualquer terreno e 

sob quaisquer condições de tempo e de visibilidade. 
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2) participar de operações singulares, conjuntas ou combinadas. 
3) receber elementos de combate, de apoio ao combate e de apoio 

logístico, ampliando sua capacidade de durar na ação e operar 
isoladamente, desde que não comprometa a capacidade de comando e 
controle e de apoio logístico. 

4) realizar operações que exijam alta mobilidade tática, relativa potência 
de fogo, proteção blindada e ação de choque. 

5) proteger-se, de forma limitada, contra os efeitos de armas químicas, 
biológicas, radiológicas e nucleares. 

6) Devem ser empregadas nas Via A com grau de resistência “defender”. 
Contudo, podem retardar, na ausência de elementos mais aptos, ou vigiar, 
particularmente em áreas passivas da defesa, com a capacidade de auto 
acolhimento. 

7) dispersar-se e concentrar-se rapidamente. 
8) constituir reserva.  
 

d. Possibilidades dos elementos de infantaria blindada 
1) realizar operações básicas e complementares, em qualquer terreno e 

sob quaisquer condições de tempo e de visibilidade. 
2) participar de operações singulares, conjuntas ou combinadas. 
3) receber elementos de combate, de apoio ao combate e de apoio 

logístico, ampliando sua capacidade de durar na ação e operar 
isoladamente, desde que não comprometa sua capacidade de comando e 
controle e de apoio logístico. 

4) realizar operações que exijam alta mobilidade tática, potência de fogo, 
proteção blindada e ação de choque.  

5) proteger-se, de forma limitada, contra os efeitos de armas químicas, 
biológicas, radiológicas e nucleares.  

6) Devem ser empregadas nas Via A com grau de resistência “defender”. 
Contudo, podem retardar, na ausência de elementos mais aptos, ou vigiar, 
particularmente em áreas passivas da defesa, com a capacidade de auto 
acolhimento. 

7) dispersar-se e concentrar-se rapidamente. 
8) constituir reserva. 
 

c. e. Possibilidades dos elementos de carros de combate 
1) Os elementos de CC são os mais aptos para a realização de contra-

ataques, face à mobilidade, à potência de fogo, à proteção blindada e à ação 
de choque características. Como missão secundária, os carros de combate 
podem acrescer a defesa anticarro, sem contudo comprometer sua principal 
missão. 

2) Devem ser empregados em combinação com tropas de infantaria, 
constituindo FT, para melhor explorar suas possibilidades e reduzir suas 
limitações. 

3) Os CC, normalmente combinados com infantaria, devem ser mantidos 
em reserva. Eventualmente, quando necessário, podem guarnecer um núcleo 
de aprofundamento e, se possível, reforçados por elementos de infantaria. 

4) Alguns CC podem ser empregados na ADA, normalmente reforçando as 
companhias de primeiro escalão. Neste caso, os carros são localizados na 
altura dos aprofundamentos das SU, dentro dos núcleos dos pelotões. Em 
princípio, deverão dispor de segurança aproximada proporcionada por 
fuzileiros. Os carros são empregados de maneira a proverem apoio mútuo. 
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5) Os CC são, normalmente, empregados por pelotões ou esquadrões. 
Inicialmente, parte dos carros em reforço ao Btl pode ser empregada nos P 
Avç C. Assim, são utilizados os carros da reserva que passam a reforçar os 
elementos do P Avç C durante suas ações. 

6) Após o retraimento destes elementos, os carros revertem à reserva do 
Btl. O Esc Sp pode reforçar o batalhão com CC para as ações de P Avç C. 
Após o retraimento dos P Avç C, os carros retornam ao Esc Sp. 

 
d. f. Possibilidades dos elementos de cavalaria mecanizada 

1) Os elementos de cavalaria mecanizada são os mais aptos para a 
realização de missões de segurança e de reconhecimento. Podem, também, 
realizar contra-ataques e manter o terreno. Esses elementos, pela natureza 
de seus meios, são sensíveis às condições de transitabilidade do terreno e às 
condições meteorológicas adversas. Devido a tal restrição, devem ser 
empregados em terrenos favoráveis a blindados, evitando principalmente as 
áreas passivas da defesa. 

2) São empregados, a princípio, nas Via A com grau de resistência 
“retardar” ou “vigiar”. Contudo, podem defender, quando necessário. Tropas 
de cavalaria mecanizada, quando em reserva, adicionam potência de fogo e 
mobilidade à força de contra-ataque. Neste caso, também podem ser 
empregadas nos P Avç C, sendo as mais aptas para esta missão de 
segurança. 

3) Devem também, ser empregados combinados com elementos de 
infantaria, constituindo forças-tarefas, para melhor explorar suas 
possibilidades e reduzir suas limitações. 

 


