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Aluno
O  BATALHÃO  DE  INFANTARIA  MECANIZADO  NO  ATAQUE  FRONTAL,
PENETRAÇÃO E INFILTRAÇÃO,  DURANTE O PERÍODO NOTURNO OU SOB
BAIXA VISIBILIDADE

Aldenor Gomes de Araújo Junior*

RESUMO
Com o advento de novas tecnologias e da forma moderna de se combater, buscando a modularidade,
a flexibilidade, a elasticidade e a rapidez nas ações o Exército Brasileiro trouxe à tona a Infantaria
Mecanizada,  tropa  com características  e  meios  especiais,  e  adequadas  ao  novo  combate.  Para
atender esta demanda veio a nova família de blindados, a Viatura Blindada de Transporte de Pessoal
(VBTP) Guarani, obra nacional e projetada para o Exército. O Guarani é dotado de novas tecnologias
que se adequam ao combate moderno, que buscam dar ao pessoal a proteção blindada, a rapidez e
o poder relativo de fogo, e para seus comandantes de diversos níveis, a consciência situacional do
campo de batalha. Com isso, a implementação de uma doutrina se faz necessário, buscando alinhar
as características e peculiaridades de um Batalhão de Infantaria Mecanizada (BI Mec), dotado com a
nova família de blindados, às tendências do combate moderno. Combate esse que busca o ambiente
noturno ou de visibilidade reduzida, para se aproveitar de técnicas, táticas e procedimentos favoráveis
ao  sucesso  no  campo  de  batalha.  Alinhado  a  tudo  isso,  este  trabalho  busca  apresentar  as
características e peculiaridades do BI Mec, bem como uma proposta de emprego para as formas de
manobra ofensivas de ataque frontal, penetração e infiltração, em período noturno ou sob reduzida
visibilidade,   fazendo  uma  breve  comparação  com  a  doutrina  de  outros  exércitos  e  com  as
experimentações  já  realizadas.  Assim  sendo,  poderá  ser  uma  possível  ferramenta  de  ajudar  no
desenvolvimento  da  doutrina  militar  terrestre,  de  uma  lacuna  ainda  existente,  na  concepção
estratégica da força.

Palavras-chave: Infantaria  mecanizada.  Combate  moderno.  Guarani.  Período  noturno.  Manobras
ofensivas.

RESUMEN
Con  el  advenimiento  de  nuevas  tecnologías  y  de  la  forma  moderna  de  combatir,  buscando  la
modularidad, la flexibilidad, la elasticidad y la rapidez en las acciones el Ejército Brasileño trajo a la
luz la Infantería Mecanizada, tropa con características y medios especiales, y adecuadas al nuevo
combate.  Para  atender  esta  demanda  vino  la  nueva  familia  de  blindados,  la  Venta  Blindada  de
Transporte de Personal (VBTP) Guarani, obra nacional y proyectada para el Ejército. El Guarani está
dotado de nuevas tecnologías que se adecuan al combate moderno, que buscan dar al personal la
protección blindada, la rapidez y el poder  relativo de fuego,  y para sus comandantes de diversos
niveles, la conciencia situacional del campo de batalla. Con eso, la implementación de una doctrina se
hace necesario,  buscando alinear las características y peculiaridades de un Batallón de Infantería
Mecanizada  (BI  Mec),  dotado  con  la  nueva  familia  de  blindados,  a  las  tendencias  del  combate
moderno. Combate el que busca el ambiente nocturno o de visibilidad reducida, para aprovecharse de
técnicas, tácticas y procedimientos favorables al éxito en el campo de batalla.  Al alinearse a todo
esto,  este trabajo  busca presentar  las  características y peculiaridades  del  BI  Mec, así  como una
propuesta  de  empleo  para  las  formas  de  maniobra  ofensivas  de  ataque  frontal,  penetración  e
infiltración, en período nocturno o de visibilidad reducida, haciendo una breve comparación con la
doctrina de otros ejércitos y con las experimentaciones ya realizadas. Por lo tanto, puede ser una
posible herramienta para ayudar en el desarrollo de la doctrina militar terrestre, de una laguna aún
existente, en la concepción estratégica de la fuerza.

Palabras clave: Infantería mecanizada. Combate moderno. Guaraní.  Período nocturno. Maniobras
ofensivas.

** Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN) em 2007. 
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1 INTRODUÇÃO

Com  a  modernização  do  Exército  Brasileiro,  buscando  o  alinhamento  às

tendências do combate moderno, fez-se necessário a implementação de uma nova

tropa, com características que atendesse essa demanda. 

Consoante com a premissa que o Exército Brasileiro deve gerar capacidades

em seus elementos de emprego, dispondo de forças militares capazes de atuar de

forma conjunta, dotadas de flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade

e sustentabilidade, o Estado Maior do Exército (EME), designou a 15ª Brigada de

Infantaria Motorizada, para iniciar a implantação da doutrina e da estrutura de uma

Brigada de Infantaria Mecanizada.

Para isso, o EME, por intermédio da Portaria nº 41-EME-Res, de 9 de junho de

2010, aprovou as diretrizes para a implantação, em caráter experimental, da Base

Doutrinária  de  Brigada  de  Infantaria  Mecanizada  e  de  Batalhão  de  Infantaria

Mecanizado e para concretizar, em sua plenitude, a transformação da 15ª Bda Inf

Mtz em 15ª Bda Inf Mec.

Alinhado  à  modernização  do  combate,  o  Exército  Brasileiro,  decidiu  criar  o

Projeto GUARANI, conforme o prescrito na Portaria nº 42-EME, de 17 de abril de

2012, inclusive constituindo uma equipe inicial do Projeto, a fim de desenvolver e

implantar  a  Nova  Família  de  Blindados  de  Rodas  (Média  e  Leve)  do  Exército

Brasileiro.

Diante da necessidade da confirmação de uma Base Doutrinária, a 15ª Bda Inf

Mec, iniciou em 2012, as experimentações doutrinárias de suas frações,  com os

Pelotões de Fuzileiros Mecanizados e em seguida com as Companhias de Fuzileiros

Mecanizados. Por intermédio da Portaria Nr 286-EME, de 9 de dezembro de 2014, o

Exército  Brasileiro  atualizou  as  diretrizes  para  a  implantação,  em  caráter

experimental, da base doutrinária de Brigada de Infantaria Mecanizada (Bda Inf Mec)

e de Batalhão de Infantaria Mecanizado (BI Mec).

Com as experimentações doutrinárias, nos escalões pelotão e companhia em

processos de consolidação, em novembro de 2014, ocorreu na Região do Campo de

Instrução Barão de São Borja (CIBSB), um exercício no terreno, onde foi simulado

diversas situações de combate,  cabendo destacar o ataque coordenado diurno e

noturno. 

Nesse  contexto,  foi  dado  ênfase,  inicialmente,  à  função  de  combate

movimento  e  manobra.  Enquadrando-se  nesta  função  de  combate  temos  nas
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operações  ofensivas,  as  seguintes  formas  de  manobra:  desbordamento,

envolvimento, penetração, infiltração e ataque frontal.

Das formas de manobra nas operações ofensivas, abordaremos somente a

penetração,  o  ataque  frontal  e  a  infiltração  de  um  Batalhão  de  Infantaria

Mecanizado. 

Para  um perfeito  entendimento,  temos que ter  o  conhecimento  de  alguns

conceitos importantes como, por exemplo, o de um ataque, que é considerado como

sendo principal tipo de operação ofensiva da infantaria, caracterizado pelo emprego

coordenado do fogo e do movimento para a conquista de objetivos (BRASIL, 2003).

O ataque frontal como sendo um ataque de mesma intensidade em toda a

frente do inimigo com a finalidade de destruir ou capturar uma força inimiga muito

mais fraca ou de fixar o inimigo em suas posições (BRASIL, 2003).

Outro conceito importante é o de penetração, no qual ataque principal passa

através da principal posição defensiva inimiga, a fim de quebrar a continuidade de

sua defesa (BRASIL,2003).

E  a  infiltração  é  a  forma  de  manobra  tática  ofensiva  onde  uma  força  é

desdobrada à retaguarda de uma posição inimiga por meio de um deslocamento

simulado (BRASIL, 2003). 

Ao  conhecer  a  conceituação  destas  formas de  manobra,  alinhando-as  ao

combate moderno, e além disso, observando a criação do Projeto Guarani com sua

relevância para o desenvolvimento tecnológico e doutrinário do Exército Brasileiro,

percebemos  a  importância  de  enquadrar,  nesse  contexto,  as  características  e

peculiaridades  (limitações  e  possibilidades)  de  um  Batalhão  de  Infantaria

Mecanizado em operações ofensivas em período noturno ou sob baixa visibilidade.

Desta maneira, procura-se, ainda, um desenvolvimento para a doutrina, tendo

por  base  os  conhecimentos  já  adquiridos  em  experimentações  doutrinárias

realizadas  em  nosso  Exército,  e  experiências  vividas  de  outros  exércitos,

preocupando-se em estar coerente com os conceitos doutrinários existentes, que

será fruto de estudo e análise, neste trabalho.

1.1 PROBLEMA

Após a 2ª Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, o desenvolvimento de

carros de combate sofreu enorme impulso fruto das inovações táticas que surgiram.
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Já no final da década de 60, tornava-se evidente a necessidade de viaturas mais

leves do que os carros de combate. Nesse, contexto, surgem as Viaturas Blindadas

de Transporte de Pessoal (VBTP), como sendo um veículo blindado, projetado e

equipado  para  transportar  um grupo  de  combate  de  infantaria,  podendo possuir

lagartas ou rodas.

O Brasil, observando, as mudanças ao longo de todo esse tempo, no contexto

mundial,  e  no  que  diz  respeito  à  utilização  de  novos  meios  agregados  de  alta

tecnologia,  com modularidade,  elasticidade  e  flexibilidade,  começou  a  realizar  a

implantação da doutrina e da estrutura de uma Brigada de Infantaria Mecanizada.

Surgindo em 2012, o importante Projeto GUARANI, fundamental para a inserção da

nova  tecnologia  de  blindados  ao  país.  Desta  maneira,  surgem  as  tropas

mecanizadas,  uma  necessidade  de  estar  alinhado  às  tendências  do  combate

moderno.

Porém,  atualmente,  observamos  que  existe  um vácuo  na  Doutrina  Militar

Terrestre, no que tange o emprego deste tipo de tropa, no Exército Brasileiro. Deste

modo, se vale de qualquer experiência já vivida, seja através de experimentações

doutrinárias  ou  por  técnicas,  táticas  e  procedimentos  consolidados  em  outros

exércitos, para completar esta lacuna.

Neste  sentido,  temos  que  levantar  algumas  hipóteses  e  situações  para  o

enquadramento da VBTP Guarani na Doutrina Militar  Terrestre,  observando suas

características  e  peculiaridades,  diante,  neste  caso,  de  um  ataque  frontal,

penetração e infiltração em período noturno ou sob baixa visibilidade.

Com o intuito de orientar a pesquisa e o desenvolvimento doutrinário com as

demandas de emprego do EB, foi formulado o seguinte problema: 

Quais  as  características,  peculiaridades  (possibilidades  e  limitações)  bem

como a melhor forma de emprego do Batalhão de Infantaria Mecanizado, durante o

ataque  frontal,  a  penetração  e  a  infiltração,  no  período  noturno  ou  sob  baixa

visibilidade, considerando as experimentações doutrinárias já realizadas e a doutrina

de outros exércitos? 

1.2 OBJETIVOS

A fim de levantar uma possível melhoria na forma de emprego do BI Mec, o

presente  estudo pretende,  apresentar  as  características,  peculiaridades

(possibilidades  e  limitações),  bem  como  uma  proposta  de  emprego  do  BI  Mec

durante o ataque frontal, a penetração e a infiltração, no período noturno ou sob
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baixa  visibilidade,  comparando  com  a  doutrina  de  outros  exércitos  e  as

experimentações doutrinárias existentes.  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) Apresentar as características do BI Mec;

b) Apresentar as possibilidades e limitações do BI Mec, no emprego em período

noturno ou sob baixa visibilidade;

c) Descrever as possibilidades e limitações da Viatura Blindada para Transporte

de Tropa – Média Guarani (VBTP – MR Guarani);

d) Identificar a doutrina de outro(s) Exército(s), como o americano, no que tange

ao emprego do BI Mec, especialmente, durante o ataque frontal, a penetração e a

infiltração, no período noturno ou sob baixa visibilidade;

e) Comparar  doutrinas  atuais  e  já  consolidadas  de  Batalhão  de  Infantaria

Motorizado,  de  Batalhão  de  Infantaria  Blindado,  de  Regimento  de  Cavalaria

Mecanizada, no ataque noturno; e

f) Analisar as experimentações doutrinárias existentes no Exército Brasileiro, a

respeito  do BI  Mec,  particularmente,  durante  o  ataque frontal,  a  penetração e a

infiltração, no período noturno ou sob baixa visibilidade.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Alinhando-se  à  modernidade  do  combate,  que  busca  a  modularidade,  a

mobilidade estratégica, a elasticidade aliado a um bom poder de fogo e ação de

choque,  o  Exército  Brasileiro  vem  se  modernizando  de  maneira  cadenciada,

alinhando-se às novas tendências táticas e tecnológicas, para tal está em intenso

trabalho para adequar essa nova tecnologia a sua doutrina.

Assim,  as  características  da  Infantaria  Mecanizada  se  ressaltam pela  sua

mobilidade estratégica, proteção blindada e ação de choque relativa, ideais para o

combate moderno, podendo, ainda, executar operações continuadas:  ofensivas e

defensivas.

Já quando se trata de combater à noite ou sob visibilidade reduzida, têm-se a

necessidade de equipar os blindados com dispositivos adequados de visão noturna,

porém  “as  restrições  ainda  presentes  no  combate  noturno  dizem  respeito  à

identificação e engajamento do alvo e ao alcance dos aparelhos de visão noturna”

(BRASIL,  2002a,  p  6-26).  Daí,  começamos  a  observar  certas  limitações  destes
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meios, além disso,  “a ausência do Equipamento de Visão Noturna (EVN) para os

Cmt VBTP-MR GUARANI dificulta bastante a consciência situacional, maneabilidade

das  frações  e  coordenação  e  controle  dos  carros”  (Relatório  do  Exercício  de

Experimentação  Doutrinária  do Pelotão  de  Fuzileiro  Mecanizado  do  33º  BI  Mec,

2015 p. 10).

Dentro  desse  contexto,  surge  a  necessidade  de  inserir  adequadamente  a

VBTP-MR  Guarani  e  seus  meios  disponíveis,  com  todas  suas  características  e

peculiaridades na Doutrina Militar Terrestre, tendo como base a melhor forma de

emprego desta viatura durante um ataque frontal, uma penetração e uma infiltração,

no  período  noturno  ou  sob  baixa  visibilidade,  levando  em  consideração  as

experimentações já concluídas e as experiências doutrinárias de outros Exércitos,

particularmente o americano.

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a

respeito de um tema atual e de suma importância para a evolução doutrinária, dando

continuidade  aos  estudos  já  realizados,  servindo  de  possíveis  subsídios  para

pesquisas futuras a respeito  do emprego do BI  Mec durante  o ataque frontal,  a

penetração e a infiltração, no período noturno ou sob baixa visibilidade e sendo uma

possível ferramenta para o planejamento do preparo e emprego dos Batalhões de

Infantaria Mecanizados.

O trabalho poderá, ainda, servir como uma possível ferramenta de ajuda para o

desenvolvimento da doutrina a  cerca de Infantaria  Mecanizada,  previstas para o

Exército Brasileiro, na concepção estratégica da Força Terrestre.   

2 METODOLOGIA

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o

problema e o perfeito entendimento das características e peculiaridades do BI Mec,

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

entrevista com especialista, questionários, argumentação e discussão de resultados.

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, os conceitos de

pesquisa quantitativa e qualitativa, pois será utilizado intensivamente a estatística,

que expressa em números os resultados obtidos nos questionários, sendo que o

objeto de estudo poderá ser quantificado, e também, serão analisados os aspectos

relevantes do estudo do tema em pauta, a fim de realizar uma análise crítica da

pesquisa,  qualificando  todos  os  dados  levantados  obtidos  na  entrevista  com
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especialista. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em

vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do tema, o que

exigiu uma familiarização inicial, materializada pela entrevista exploratória e seguida

de  questionários  para  uma  amostra  com vivência  profissional  relevante  sobre  o

assunto em pauta.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

Iniciamos  a  pesquisa  com  a  definição  de  termos  e  conceitos,  a  fim  de

viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em uma revisão de

literatura no período de 1973 a 2017. Essa delimitação consistiu-se na necessidade

de  atualização  do  tema,  visto  que  as  tecnologias  se  encontram  em  constante

evolução e a grande preocupação com o tema iniciou-se a poucos anos, entrando

de fato como projeto estratégico do Exército Brasileiro  a partir  de abril  de 2012,

porém foram utilizados fontes anteriores ao início do projeto estratégico em questão

para servir de embasamento doutrinário.

O limite anterior foi determinado ao incluir as análises sobre a guerra de Yom

Kippur (1973), referência em combate noturno utilizando-se de maiores meios de

mobilidade,  pela  exploração  de  lições  aprendidas.  Além  disso,  os  manuais  de

campanha do EB que abordam o batalhão de infantaria (C 7-20), o regimento de

cavalaria mecanizado (C 2-20), a força-tarefa blindada (C 17-20) e sobre o pelotão

de  fuzileiros  mecanizado  e  sua  maneabilidade  (EB  70-CI-11.412),  lançado

atualmente,  complementam e dão o  embasamento teórico  para  um estudo  mais

analítico a respeito do tema.

Foram utilizadas as palavras-chave infantaria mecanizada, ataque noturno ou

sob  visibilidade  reduzida,  ataque  frontal,  penetração,  infiltração,  Exército  dos

Estados  Unidos  da  América,  Guerra  de  Yom Kippur,  VBTP-MR  Guarani,  meios

optrônicos,  15ª  Brigada  de  Infantaria  Mecanizada  e  Batalhão  de  Infantaria

Mecanizado,  juntamente com seus correlatos em inglês e espanhol,  na base de

dados  RedeBIE,  Pergamum,  Lilacs,  Scielo,  em  sítios  eletrônicos  de  procura  na

internet, biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO)

e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), sendo selecionados

apenas  os  artigos  em  português,  inglês  e  espanhol.  O  sistema  de  busca  foi

complementado pela coleta manual de relatórios de exercícios militares, realizados
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principalmente  pela  15ª  Brigada  de  Infantaria  Mecanizada,  tropa  pioneira  no

desenvolvimento doutrinário.

a. Critério de inclusão:

-  Estudos  publicados  em português,  espanhol  ou  inglês,  relacionados  ao

emprego de tropas de infantaria mecanizada, especialmente em período noturno ou

sob visibilidade reduzida, VBTP-MR Guarani e programas de modernização militar;

- Manuais de exércitos de outros países, particularmente o americano e de

outros países da América Latina; e

-  Experimentações  Doutrinárias  realizadas  pela  15ª  Brigada  de  Infantaria

Mecanizada.

b. Critério de exclusão: 

- Estudos que abordam o emprego de tropas de natureza mecanizada e de

operações  ofensivas  nas  formas  de  manobra  de  ataque  frontal,  penetração  e

infiltração; e

-  Estudos  cujo  foco  central  seja  relacionado  estritamente  à  descrição

tecnológica  e/ou  aos  equipamentos  militares  com  finalidade  de  observação  e

navegação durante o período noturno, especialmente os utilizados pela VBTP-MR

Guarani.

2.2 COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios:

entrevistas exploratórias e questionário.

2.2.1 Entrevista

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências

relevantes, foi realizada entrevista exploratória com o seguinte especialista:

Nome Justificativa

 CHRISTIAN DOS SANTOS BRESSAN VITAL – Cap EB
Experiência como Cmt SU no 36º BI Mec

Realizou Curso de Operador da VBTP
Guarani 

QUADRO 1 – Quadro de especialista entrevistado
Fonte: O autor 

2.2.2 Questionário

A  amplitude  do  universo  foi  estimada  a  partir  do  efetivo  de  oficiais  que
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exercem ou exerceram função de comando tático (Cmt de Grupo de Combate, Cmt

de Pelotão e Cmt de Subunidade) ou membro do estado maior (Chefe da Seção de

Operações)  que  utilizaram  em  missões  ou  exercícios  a  VBTP-MR  Guarani.  A

amostra selecionada para responder este questionário foi restrita a esse universo

pelo fato de já terem tido experiências, seja através de exercícios no terreno ou por

missões reais, além de terem o maior acesso a equipamentos da VBTP-MR Guarani.

O estudo foi limitado particularmente aos oficiais e sargentos da arma de infantaria.

Dessa forma, a população a ser estudada foi estimada em 35 militares. A fim

de atingir uma maior confiabilidade das induções realizadas, buscou-se atingir uma

amostra significativa, utilizando como parâmetros o nível de confiança igual a 90% e

erro amostral de 10%. Nesse sentido, a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi

de 33, porém foi atingido um número de 34 questionários.

A  amostra  contemplou  oficiais  intermediários  (capitães),  aperfeiçoados  ou

não, oficiais subalternos e sargentos. Dessa feita, foram distribuídos questionários

para oficiais do EB com experiência de comando ou de estado maior em um BI Mec

e para sargentos com experiência de comando de grupo de combate do Pel Fuz

Mec.

A amostra foi selecionada em Organizações Militares, preferencialmente da

15ª Brigada de Infantaria Mecanizada e do Centro de Instrução de Blindados, de

maneira  a  não  haver  interferência  de  respostas  em massa  ou influenciadas  por

episódios específicos.  A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de

forma indireta (e-mail e aplicativos de mensagens), para militares que atendiam os

requisitos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As pesquisas  sobre  o  emprego  do  Batalhão  de  Infantaria  Mecanizado  no

ataque frontal, penetração e infiltração nas operações em períodos noturnos ou sob

baixa  visibilidade  mostraram  suas  características  e  principalmente  suas

peculiaridades.  Essas  peculiaridades  impõem  o  emprego  maciço  de  suportes

tecnológicos para a realização de um ataque noturno para o máximo aproveitamento

da  visibilidade,  da  navegação  e  do  comando  e  controle,  além  da  consciência

situacional,  essencial  para  a  correta  compreensão  da  situação  e  agilidade  na

resposta.
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Alguns aspectos doutrinários e das características e peculiaridades da VBTP

–MR Guarani,  ora utilizada pelo BI  Mec, e de seu pessoal que a opera,  tiveram

destaques nas pesquisas.  Dentre  o pessoal,  destacamos os oficiais e sargentos,

preferencialmente os comandantes táticos. 

No  item  de  pessoal,  podemos  quantificar  conforme  sua  participação  em

missões  e  exercícios,  para  termos uma ideia  inicial  do  grau  de  confiabilidade  e

experiências  vividas  dos  entrevistados  em  suas  respostas.  O  quesito  se  deu

conforme tabela abaixo :

TABELA 1 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca da experiência em exercícios
e/ou missão real utilizando a VBTP-MR Guarani em períodos noturnos

Grupo

Quantidade

Amostra

Valor
absoluto

Percentual

Participou  de  1  (uma)  missão  /
exercício

20 58,8%

Participou  entre  1(uma)  e  3(três)
missão / exercício

10 29,4%

Participou  de  mais  de  3  (três)
missões / exercícios

4 11,8

TOTAL 34 100%

Fonte: O autor

A percepção da amostra, de maneira geral, é o resultado da ideia embrionária

do Exército  Brasileiro,  sobre a  implementação de um BI Mec, demonstrado pela

participação constante de militares em exercício e missões reais. Assim, tivemos um

destacado  número  de  militares  pesquisados  (58,8%)  que  participaram  de  pelo

menos 1 (uma) missão e/ou exercício em períodos noturnos utilizando-se da VBTP-

MR Guarani.

Em  outros  itens  procurou-se  investigar  as  principais  características  e

peculiaridades  da  VBTP-MR  Guarani,  viatura  utilizada  pelo  BI  Mec,  cuja  qual

podemos perceber que para o perfeito emprego do batalhão teremos que entender

sobremaneira  tudo que esta VBTP pode oferecer  ou limitar  no seu emprego em

operações noturnas ou sob visibilidade reduzida. Assim quantificamos o que esta

viatura  pode  oferecer  ou  limitar,  quanto  a  visibilidade  em  períodos  noturnos,  a

navegação, o comando e controle e a consciência situacional.

Ao  tratar  do  item  visibilidade,  importante  para  o  contexto  deste  trabalho,

relacionou-se com o emprego de meios optrônicos e de observação da VBTP-MR
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Guarani, nas operações em períodos noturnos, que podemos perceber o resultado

na tabela, cujo qual exemplifica de maneira mais clara o que foi quantificado neste

item:

TABELA 2: Avaliação da amostra, em valores absolutos,  sobre a avaliação dos pesquisadores a
respeito dos meios optrônicos e de observação da VBTP-MR Guarani

Grupo

Avaliação

Amostra

Valor
absoluto

Percentual

Adequados, porém não suficientes 16 47,1%
Suficientes, porém não adequados 2 5,9%
Não suficientes e não adequados 3 8,8%
Suficientes e adequados 13 38,2%

TOTAL 34 100%

Fonte: O autor

O resultado desse item começa a mostrar algumas limitações destes meios,

pois  47%  considerou  que  eram  adequados,  porém  não  suficientes  e  8,8%

considerou não suficientes e não adequados. 

Neste  item,  foi  aberto  para  justificativas  da  resposta,  no  qual  podemos

destacar os seguintes comentários:

           a) “Falta mobilidade no OVN e ângulo lateral de visão”;

           b) “Hoje a VBTP é mobiliada somente com o Optrônico para o motorista e,

dependendo da configuração da VBTP, o  sistema de armas pode possuir  meios

optrônicos também (por exemplo a REMAX e a UT30), dessa forma o Cmt da VBTP

não  é  contemplado  com  esse  meio,  ficando  por  conseguinte  desprovido  de

informações importantes para condução das atividades.”

           c) “O EVN que o motorista possui tem um ângulo de visão muito restrito

(apenas um periscópio),  além de  não  ter  a  noção  de  profundidade.  Além deste

problema,  em caso  de  luminosidade  do  ambiente  externo,  por  menor  que  seja,

perde-se a  capacidade de diferenciar  o  terreno,  ficando-se prejudicado,  com um

grande borrão verde. Com relação ainda ao EVN, além do que foi comentado acima,

somente o motorista o possui, ou seja, o Cmt VBTP fica "cego" durante um ataque

noturno. O único sistema optrônico que apresenta-se adequado é o dos Sistemas

Remotos REMAX e UT-30BR. Com a imagem termal é um grande zoom, além de se

obter uma ângulo de 360º.”
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           Com isso ficou claro que a utilização das torres REMAX e UT30, com sua

luneta de visão termal, são fundamentais para obter-se uma melhor visibilidade do

campo  de  batalha,  tendo  em  vista  as  limitações  citadas  dos  meios  optrônicos

presentes no interior da VBTP-MR Guarani.

Ao  relacionarmos  as  respostas  deste  item  com  as  experimentações

doutrinárias  realizadas  pelo  33º  BI  Mec  em  2015,  percebemos  o  mesmo

entendimento quando o assunto é EVN da VBTP-MR Guarani.

A ausência do EVN para os Cmt VBTP-MR GUARANI dificulta bastante a
consciência  situacional,  maneabilidade  das  frações  e  coordenação  e
controle dos carros. As condições de uso do optrônico disponível na VBTP-
MR não são suficientes para a realização de um ataque noturno conforme
prescreve a doutrina. (Relatório do Exercício de Experimentação Doutrinária
do Pelotão de Fuzileiros Mecanizado do 33º BI Mec, 2015, p. 10).

Na experimentação doutrinária viu-se a limitação da VBTP-MR Guarani em

EVN  para  se  realizar  qualquer  manobra  em  período  noturno.  Por  conta  disso,

voltamos a situação do Gerenciador do Campo de Batalha (GCB), que poderá ser

um instrumento fundamental para o sucesso das operações.

          O Equipamento de Visão Noturna (EVN), também é fruto de análise em

manuais americanos, sendo sua existência como fundamentais para o sucesso de

ações ofensivas noturnas.

Além do planejamento normal, operações de visibilidade limitada requerem
ênfase  especial  no  seguinte:  planos  táticos  simples,  mantendo  o  nível
necessário  de  detalhes,  planos  para  o  uso  potencial  de  iluminação  e
fumaça,  vigilância com visão noturna e dispositivos infravermelhos,  maior
uso da luz  do dia disponível  para reconhecimento.  (EUA, 2003a,  p.  B-1,
tradução do autor).

Assim como a  VBTP-MR Guarani,  o  Exército  Americano  possui  a  viatura

“Stryker”,  para  a  sua  infantaria  mecanizada,  com  equipamentos  que  permitem

combater em período noturno ou sob baixa visibilidade, daí a preocupação com a

eficiente utilização de EVN.

Já para o item que abordou sobre o comando e o controle das operações nas

operações em período noturno, percebeu-se nitidamente que a VBTP-MR Guarani

possui  diversos meios para tal,  seja  optrônicos ou de comunicação,  porém com

certas deficiências para a utilização dos mesmos. 

TABELA 3: Avaliação da amostra, sobre a forma que se realiza as medidas para se obter o comando
e controle nas operações em períodos noturnos, utilizando a VBTP-MR Guarani

                                  Grupo Amostra
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Avaliação Valor absoluto Percentual

É  realizado  somente  através  da  utilização  de  meios  de
comunicações com rádios

9 26,5%

E realizado somente através de meios optrônicos 2 5,9%
Através  do  combinado  de meios  de  comunicação  de  rádio  e
meios optrônicos

20 58,8%

Outros 3 8,8%
TOTAL 34 100%

Fonte: O autor.

Neste  item,  foi  aberto  para  justificativas  da  resposta,  no  qual  podemos

destacar os seguintes comentários:

a) “GCB ligado ao rádio Falcon 3”;

           b) “Faz-se necessário um judicioso levantamento do terreno, através de um

reconhecimento bem elaborado”.

Notadamente,  a  VBTP-MR Guarani  dispõe  de tecnológicos meios para  se

obter o comando e controle nas operações em períodos noturnos, como rádios, os

meios optrônicos e o Gerenciador do Campo de Batalha (GCB), como citado. Com

isso, percebe-se as possibilidades da viatura para operar em períodos noturnos e as

ferramentas  necessárias  para  o  cumprimento  de  operações  ofensivas,  como  o

ataque frontal, a penetração e a infiltração, formas de manobra na qual se necessita

de medidas essenciais para o sucesso do ataque.

Fazendo referência ao GCB, um item do questionamento, destacou-se sua

utilização para obter o comando e controle necessário e a consciência situacional do

campo de batalha. Como podemos verificar na tabela.

TABELA 4: Avaliação da amostra, sobre a utilização e funcionamento do GCB nas operações em
períodos noturnos

Grupo
               Avaliação

Amostra

Valor
absoluto

Percentual

Auxilia  de maneira satisfatória para o desembocar  de um ataque em
período noturno ou sob baixa visibilidade

23 67,6%

Não auxilia de maneira satisfatória, ou até mesmo atrapalham, para o
desembocar de um ataque em período noturno ou sob baixa visibilidade

6 17,6%

De maneira geral não funcionam ou tem panes frequentes 5 14,7%
Não são utilizadas para a realização de um ataque em período noturno
ou sob baixa visibilidade

0 0%

TOTAL 34 100%

Fonte: O autor.

Neste item, também foi aberto para a realização de comentários da resposta,

no qual podemos observar que um determinado militar fez relações ao GCB.
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a) Conforme dito no item questionado sobre os meios optrônicos, os mesmos

são insuficientes e inadequados. Além disto, o GCB possui problemas no software

que impedem que seja empregado em sua plenitude. Os calungas não interagem

com o zoom da tela (ao distanciar a carta, os mesmos permanecem com a mesma

dimensão, ou seja, o Cmt B, por exemplo, verá apenar um emaranhado de calungas

de  suas  frações,  no  caso  o  nível  que  ele  estiver  visualizando,  conforme  a

configuração  do  militar  responsável).  Além disto,  o  Sistema  GCB não  consegue

trabalhar com cartas com mais de 1 GB, além de não ser possível instalar/carregar

cartas topográficas, apenas cartas com alguns dados de altimetria (curva de nível),

ou então imagens satelitais (aí o problema do tamanho do arquivo). 

Analisando  as  observações  feitas  neste  item,  concluiu-se  que  podemos

explorar esta ferramenta (GCB) da VBTP-MR Guarani para sua utilização em prol da

consciência situacional e do comando e controle, apesar de suas limitações, sendo

fundamental para diminuir as dificuldades encontradas nas operações em períodos

noturnos.

Agora, frente às dificuldades encontradas, tem-se a certeza que as medidas

de  coordenação  para  a  execução  de  um  ataque  em  período  noturno,  são

fundamentais para que os comandantes em diversos níveis tenham a consciência

situacional do campo de batalha, o controle do pessoal e pincipalmente o controle

operacional.  Para  quantificar  estas  medidas,  um  item  do  questionamento  foi

importante para perceber quais dificuldades têm-se encontradas para a execução de

um ataque noturno  de um BI  Mec utilizando-se  da VBTP-MR Guarani.  A  tabela

abaixo exemplifica bem o que foi quantificado neste item.

TABELA 5 - Entendimento dos combatentes sobre quais medidas de coordenação, para a execução
de um ataque noturno, a VBTP-MR Guarani não atende ou é mais difícil de se obter

Grupo
Avaliação

Amostra
Valor absoluto Percentual

Medidas para a manutenção das comunicações 4 12,1%
Medidas para a manutenção da disciplina de luzes e ruídos 20 60,6%
Medidas para a navegação 9 27,3%
Medidas para a coordenação de fogos 11 33,3%
Medidas para a manutenção das posições no dispositivo para
o ataque em período noturno ou sob baixa visibilidade

7 21,2%

TOTAL 51 -

Obs: O questionado poderia escolher mais de uma opção
Fonte: O autor

O resultado acima exposto apresenta claramente as diversas dificuldades que

se pode ter de um BI Mec no ataque noturno, pois todos os itens foram citados como
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sendo uma medida em que a VBTP-MR Guarani não atende ou é mais difícil de se

obter.  Assim  sendo,  fica  evidente  as  limitações  para  a  realização  de  ações

ofensivas.

Em  um  outro  questionamento,  procurou-se  abordar  mais  uma  provável

possibilidade ou limitação do BI Mec, combinando o fogo e o movimento. Este tópico

foi  fundamental  quantificarmos,  pois  para  as  ações  ofensivas  têm-se  que  ter  o

máximo poder de fogo, ações rápidas e contínuas, mesmo sabendo que o Guarani

seja considerado como uma viatura para transporte de tropa. O resultado, podemos

observar no gráfico abaixo:

GRÁFICO 1 – Opinião da amostra sobre a possibilidade de realizar em período noturno, embarcado,
utilizando-se de todos os meios de navegação e observação que a viatura possui,
com  capacidade,  ainda,  de  se  realizar  tiros  com  precisão  na  direção  de  um
determinado alvo, a fim de abatê-lo

Fonte: O autor

Este  questionamento  foi  aberto  para  justificativas  da  resposta,  no  qual

podemos destacar os seguintes comentários:

          a) “A resposta mais apropriada seria DEPENDE, principalmente do sistema de

armas que a VBTP será mobiliada.  Em outras palavras,  a  VBTP dotada de um

sistema  REMAX  ou  UT30,  possui  capacidade  de  realizar  tiros  com  precisão

satisfatória.”;

          b) “Desde que equipada com torre Remax ou UT 30”; e

          c) “Desde que tenha pessoal adestrado para fazer isso”.
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Com o resultado, podemos perceber mais uma vez a necessidade da torre

REMAX ou UT 30, para o ataque, além de ter entrado à tona mais uma situação: o

adestramento do pessoal.

Para termos a real  situação de como está a situação de adestramento de

pessoal, tivemos um item que abordou, a fim de quantificar tal situação, no nível de

cabos e soldados. Vejamos o gráfico:

GRÁFICO 2 – Opinião da amostra sobre a opinião a respeito da satisfação das instruções ministradas
aos cabos e soldados, a respeito da técnica de utilização do material, especialmente
dos  optrônicos  da  VBTP-MR  Guarani,  e  instruções  de  observação  em  período
noturno.

Fonte: O autor

Podemos ter a clara percepção que o adestramento dos cabos e soldados

não  está  totalmente  a  contento,  pois  a  pesquisa  mostrou  que  apenas  3%  dos

pesquisados citou o item “muito satisfatórias” e que as outras respostas foram bem

divididas, levando a entender que o adestramento do pessoal que opera a VBTP-MR

Guarani, é também mais uma limitação a ser considerada.

Por  fim,  almejando  verificar,  criticamente,  a  opinião  dos  combatentes  a

respeito  do  tema,  foi  disponibilizado  um  espaço  para  considerações  sobre  as

limitações e deficiências do material da VBTP-MR Guarani para a execução de um

ataque noturno, no qual surgiram vários comentários, dos quais ressaltam-se:

TABELA 6: Considerações dos combatentes sobre as limitações e deficiências do material da VBTP-
MR Guarani para a execução de um ataque noturno (resposta opcional)
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Comentários

Grupos
Considerações sobre o estudo

AMOSTRA

1) A disposição dos meios optrônicos dentro da VBTP, uma vez que o Cmt da
VBTP não é provido desse meio.
2) A observação do terreno pelo Motorista, o Cmt VBTP que combate às cegas
e o GCB que não possibilita uma navegação "por instrumentos". 
3) Falta de termal para motorista.
4) As limitações não se devem aos meios, mas sim ao adestramento
5) Situação  logística  de  ressuprimento  de  combustíveis,  dependendo  da
duração do combate
6) A quantidade de EVN que a Vtr possui

Fonte: O autor

Além de  quantificar  a  pesquisa,  através  do  questionário,  foi  importante  a

realização de uma quantificação dos assuntos abordados, através de entrevista com

especialista.

Esta entrevista teve como enfoque o enquadramento das características e

peculiaridades do BI Mec nas situações táticas que podemos encontrar durante um

ataque  noturno  ou  sob  baixa  visibilidade.  Como  resultado  desta  abordagem

podemos  confirmar  dados  do  questionário  como,  por  exemplo:  as  limitações

encontradas no BI Mec, utilizando suas atuais VBTP-MR Guarani, cabendo ressaltar

mais  uma  vez,  a  ausência  de  Equipamento  de  Visão  Noturna  (EVN)  para  o

comandante  do  carro,  limitando  a  observação  somente  ao  motorista,  e  suas

possibilidade, tendo a citação do GCB como algo fundamental para a consciência

situacional e o comando e controle das operações no período noturno.

Também foi  esclarecido a grande dificuldade de acabar com os ruídos da

viatura, apenas podendo ser amenizada, mantendo uma baixa aceleração, porém

prejudicando a rapidez necessária do combate. 

A  abordagem do  princípio  de  guerra  surpresa  não  poderia  deixar  de  ser

citado, pois a obtenção deste princípio é fundamental para a decisão da forma de

manobra  ofensiva  que  será  utilizada  em  períodos  obscurecidos.  Deste  quesito

tivemos a citação da dissimulação tática e até mesmo de princípios de camuflagem

da  VBTP  para  quebrar  o  contorno  da  mesma,  a  fim  de  se  obter  a  surpresa

necessária.

Na entrevista podemos ratificar com o especialista que a forma de manobra a

ser  utilizada,  seja  ela  um ataque frontal,  uma penetração ou uma infiltração,  vai

depender  de  diversos  fatores  para  a  decisão,  principalmente  o  inimigo  que

enfrentaremos e o terreno em que as viaturas irão se deslocar.

Conhecidas as características e peculiaridades do BI Mec, faremos a relação
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com as formas de manobra em estudo. Assim sendo, na penetração o BI Mec deve

passar  através  da  posição  defensiva  inimiga,  com  a  finalidade  de  romper  o

dispositivo adversário, dividi-lo e derrotá-lo por partes. Uma penetração, para ser

bem  sucedida,  exige  uma  concentração  de  forças  superiores  em  um  local

selecionado para romper a defesa inimiga, além disso, principalmente, em períodos

noturnos ou sob reduzida visibilidade, a surpresa deverá ser sempre buscada. Para

tal,  o BI Mec, com suas VBTP-MR Guarani,  deve procurar realizar medidas para

diminuir  o  ruído das viaturas e realizar  medidas de dissimulação tática  e utilizar

princípios de camuflagem para as viaturas.

Para  a  penetração  o  BI  Mec  deve  considerar,  em  seu  planejamento,  a

operação em três fases:

           a) Isolamento da área selecionada para penetração. Posicionando forças num

dispositivo de segurança em torno da força atacante, à frente da posição inimiga, de

modo  a  permitir  a  realização  da  penetração  sem interferência  de  outras  forças

inimigas, com o planejamento de fogos para bloquear reservas inimigas que possam

interferir na operação e com o planejamento de contra-ataques para desaferrar a

força atacante, caso seja necessário.

            b) penetração inicial da posição inimiga. Normalmente uma Cia Fuz Mec é

empregada para a abertura de uma brecha na posição defensiva. Então a Cia Fuz

Mec amplia e mantém a brecha aberta. A penetração inicial é apoiada por todos os

elementos do BI  Mec;

            c) exploração da penetração inicial. As demais SU do BI Mec passam pela

brecha a fim de completar a destruição da posição inimiga ou deslocarem- se para

seus  objetivos  em  profundidade.  Estes  objetivos  devem  ser  suficientemente

profundos para permitir o desbordamento do restante da posição e bater pelo fogo

a reserva inimiga, bloqueando seus itinerários de contra ataque.

            A respeito do ataque frontal, no qual se destrói ou se captura forças inimigas

reconhecidamente fracas ou para fixá-las em suas posições, mediante uma pressão

contínua, a fim de evitar seu desengajamento, tendo como condições de execução a

existência de inimigo reconhecidamente fraco, não possuindo forças concentradas à

retaguarda  e  a  determinação  da  conquista  de  objetivos  pouco  profundos  e

possuidores de mesma importância.      

             Frente ao exposto temos, das formas de manobras em estudo, a infiltração,
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que normalmente não será realizada por um BI Mec (como um todo), diante das

característicaas  desta  tropa.  Esta  forma  de  manobra  é  mais  adequada  para  as

unidades de Infantaria Leve ou Motorizada. Porém, as Cia Fuz Mec poderão realizá-

la de forma limitada, em determinada situações do combate.

         Diante do que foi explanado percebemos que tanto a penetração, o ataque

frontal e a infiltração não são as melhores formas de manobras a serem realizadas

pelo  BI  Mec,  pois  suas  característica  e  peculiaridades  não  são  exploradas

adequadamente e essas formas de manobra só devem ser realizadas quando não

for possível a realização de um desbordamento ou de um envolvimento.

        Por fim, ao comparamos com as doutrinas atuais consolidadas de Batalhão de

Infantaria  Motorizado,  de  Batalhão  de  Infantaria  Blindado  e  de  Regimento  de

Cavalaria Mecanizado, percebemos que as medidas de coordenação e controle para

todas as operações em períodos noturnos ou sob baixa visibilidade se enquadram

para  todas  as  formas  de  manobra  e  para  todas  estas  tropas.  Além  disso,

percebemos que as tropas mecanizadas possuem possibilidades diferentes de uma

tropa  motorizada  e  que  implicará  diretamente  na  decisão  da  melhor  forma  de

manobra para um ataque noturno a ser utilizada, diante das peculiaridades da tropa

mecanizada. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto  aos  objetivos propostos no início  deste  trabalho,  conclui-se  que a

presente investigação abordou o pretendido,  ampliando a compreensão sobre as

características e peculiaridades do BI Mec, bem como uma melhor visão sobre o

emprego durante o ataque frontal, a penetração e a infiltração, no período noturno

ou sob baixa visibilidade.

A  revisão  de  literatura  proporcionou  concluir  que  as  limitações  e

possibilidades  do  BI  Mec  interferem decisivamente,  nas  formas de  manobra  em

estudo, e que ainda, as características típicas desta tropa alinham-se ao combate

moderno.

Dessa forma, entende-se que a principal limitação das VBTP, do BI Mec, é

quanto a quantidade insuficiente de EVN, pois torna o Cmt da viatura sem visão

direta sob o campo de batalha, tornando as medidas de coordenação dificultadas e

as de comando e controle reduzidas a equipamento rádio. Porém a utilização da
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torre REMAX e da UT-30 se fazem necessária, as quais possuem equipamentos

com visão termal, imprescindíveis para o sucesso de um ataque noturno.

A compilação dos dados mostrou, além da deficiência de EVN, que a VBTP-

MR Guarani possui um meio precioso para a obtenção da consciência situacional, o

Gerenciador do Campo de Batalha (GCB), que apesar da existência de problemas

quanto a sua utilização, a pesquisa mostrou que seu bom funcionamento é uma

realidade. Com isso, a exploração deste meio deve ser mais frequente em ações

ofensivas nos períodos de baixa visibilidade. 

Além  disso,  diante  de  tantos  meios  tecnológicos  inseridos  na  VBTP-MR

Guarani, vimos a importância de um adestramento mais adequado a seus usuários,

fato  que não ocorre  atualmente,  não sendo unanimidade entre  os questionados.

Para tal,  surge a necessidade de desenvolver  simuladores de combate,  para as

tropas realizarem o adestramento, em períodos noturnos simulados, utilizando-se de

todos os meios disponíveis na VBTP-MR Guarani. 

Recomenda-se, assim, que simulem situações de baixa visibilidade, durante

um ataque frontal, uma penetração e uma infiltração, para colocarmos à prova as

características  fundamentais  de  um  BI  Mec  com  suas  possibilidades  e

principalmente, para percebermos o quanto as limitações ora citadas neste trabalho

interferem diretamente nas formas de manobra. Para daí termos evoluções cada vez

mais coerentes com a realidade do combate moderno e inserirmos de vez esta nova

capacidade do Exército Brasileiro no contexto estratégico da força.

REFERÊNCIAS



24

33º  BATALHÃO  DE  INFANTARIA  MECANIZADO.  Relatório  do  Exercício  de
Experimentação Doutrinária do Pelotão de Fuzileiros Mecanizado no Campo de
Instrução Marechal Hermes de Três Barras - SC, 2015. Cascavel – PR, 2015.

BRASIL.  Exército.  Escola  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais.  Apresentação  de
Trabalhos Acadêmicos e Dissertações. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ, 2006.

BRASIL. Exército. Estado Maior. C 2-20: Regimento de Cavalaria Mecanizado. 2. ed.
Brasília, DF, 2002a.

BRASIL. Exército. Estado Maior. C 7-20: Batalhão de Infantaria. 3. ed. Brasília, DF,
2003a.

BRASIL. Exército. Estado Maior. C 17-20: Forças-Tarefas Blindadas. 3. ed. Brasília,
DF, 2002b.

BRASIL. Exército. Estado Maior. C 20-1: Glossário de Termos e Expressões para 
uso no Exército. 3. ed. Brasília, DF, 2003b.

BRASIL. Exército. Estado Maior. EB20-MF-10.102: Doutrina Militar Terrestre. 1. ed. 
Brasília, DF, 2014a.

BRASIL. Exército. Estado Maior.  EB20-MF-10.103: Operações.  4. ed. Brasília, DF,
2014b.

ESTADOS  UNIDOS  DA  AMÉRICA.  Department  of  the  Army.  FM  3-21.21:  The
Striker Brigade Combat Team Infantry Batallion - Reconnaissence Platoon. DC,
2003a.

ESTADOS  UNIDOS  DA  AMÉRICA.  Department  of  the  Army.  FM  3-21.94:  The
Striker Brigade Combat Team Infantry Batallion. DC, 2003b.

REIS,  Flávio  Américo  dos.  A  repercussão  da  guerra  do  Yom  Kippur  para  a
evolução da  doutrina  militar  terrestre  e  para  o  aperfeiçoamento  da  arte  da
guerra no Exército Brasileiro, particularmente no que se refere ao emprego de
blindados.  Disponível  em:  <http://www.ecsbdefesa.com.br/fts/YomKippur.pdf>.
Acesso em 19 maio 2017.



25

ANEXO A

SOLUÇÃO PRÁTICA

           Diante do que vimos no trabalho ora apresentado, o Gerenciador do Campo

de Batalha é  um meio que deve ser mais  bem explorado em uma manobra em

período noturno ou de baixa visibilidade, seja ele um ataque frontal, uma penetração

e também em uma infiltração. 

           Assim podemos,  para todas  as medidas de coordenação e controle,

utilizarmos este meio, estabelecendo linhas que não precisam ser identificadas no

terreno, podendo ser  estabelecidas como linhas de pranchetas,  já  que o próprio

sistema GCB identificará o momento exato da abordagem das mesmas.

            Utilizando esse sistema, a Linha de Partida (LP), por exemplo, poderá ser

qualquer linha que não seja um acidente facilmente identificável no terreno, além de

todas as outras medidas de coordenação e controle  que precisam de marcação

utilizando-se do terreno como referência. Podendo seguir fielmente o que prescreve

a figura abaixo.

Figura 1 - O BI Mec no ataque noturno

            Com o advento da tecnologia utilizada pelas VBTP do BI Mec, principalmente

os de  visão noturna  e  de  sistemas de  Gerenciamento  do Campo de  Batalha,  o

desembarque para a realização do assalto, poderá ser regulada, não somente antes
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do mesmo, mas também sobre e depois do objetivo, para potencializar ao máximo

todas as características da tropa mecanizada.  
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           Diante do que vimos no trabalho ora apresentado, o Gerenciador do

Campo de Batalha  é um meio que deve ser  mais  bem explorado em uma

manobra  em período  noturno  ou  de  baixa  visibilidade,  seja  ele  um ataque

frontal, uma penetração e também em uma infiltração. 

           Assim podemos, para todas as medidas de coordenação e controle,

utilizarmos este meio, estabelecendo linhas que não precisam ser identificadas

no terreno, podendo ser estabelecidas como linhas de pranchetas, já que o

próprio sistema GCB identificará o momento exato da abordagem das mesmas.

            Utilizando esse sistema, a Linha de Partida (LP), por exemplo, poderá

ser qualquer linha que não seja um acidente facilmente identificável no terreno,

além de todas as outras medidas de coordenação e controle que precisam de

marcação utilizando-se do terreno como referência. Podendo seguir fielmente o

que prescreve a figura abaixo.

Figura 1 - O BI Mec no ataque noturno

            Com o advento da tecnologia utilizada pelas VBTP do BI Mec,

principalmente os de visão noturna e de sistemas de Gerenciamento do Campo



de Batalha, o desembarque para a realização do assalto, poderá ser regulada,

não somente antes do mesmo, mas também sobre e depois do objetivo, para

potencializar ao máximo todas as características da tropa mecanizada.  


