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A FUNÇÃO DE COMBATE FOGOS EM UM BATALHÃO DE INFANTARIA
MECANIZADO NO ATAQUE FRONTAL, NA PENETRAÇÃO E NA

INFILTRAÇÃO.

Wagner Costa Brito*

Paulo David Rocha Bezerra Sousa**

RESUMO

O Exército Brasileiro encontra-se em franco processo de modernização. A Força Terrestre tem
buscado dotar suas unidades operacionais de capacidades que correspondam às potenciais
ameaças aos interesses nacionais. O Projeto Guarani tem por objetivo aumentar a mobilidade
e  o  poder  de  combate  das  recém-criadas  tropas  de  infantaria  mecanizada do  exército.  O
objetivo da pesquisa é analisar a atuação do Batalhão de Infantaria Mecanizado na função de
combate  fogos  em  um ataque  frontal,  de  penetração  ou  em uma  infiltração.  A função  de
combate  fogos  tem estreita  relação de dependência  com a  função de combate  chave das
armas base: movimento e manobra. Não existe movimento e manobra sem o oportuno e eficaz
apoio de fogo que reduza a capacidade do inimigo de atuar ou interferir em nossas ações. A
intenção desse trabalho é justamente apresentar propostas e alternativas para conjugar essas
duas funções de combate em operações ofensivas.

Palavras-chave: Guarani, fogos, manobra, ataque, mecanizado

ABSTRACT

The Brazilian Army is in a large process of modernization. The Land Force has sought to equip
its operational units with capabilities that correspond to potential threats to national interests.
The Guarani Project aims to increase the mobility and combat power the army’s newly created
mechanized infantry troops. The objective of the research is to analyze the performance of the
Mechanized  Infantry  Battalion  in  the  support  fire  war  fighting  function  in  a  frontal  attack,
penetration  attack  or  in  an  infiltration.  The  support  fire  war  fighting  function  has  close
dependence  relationship  with  the  key  war  fighting  function  of  the  base  combat  troops:
movement and maneuver. There is no movement and maneuver without the timely and effective
support of fire, that reduces the enemy's capacity to act or interfere in our actions. The intention
of this work is precisely to present proposals and alternatives to combine these two war fighting
functions in offensive operations. 

Keywords: Guarani. Support fire, maneuver, attack, stryker brigade 
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1 INTRODUÇÃO

O mundo  encontra-se  em constante  evolução  tecnológica.  Os  meios

bélicos utilizados no campo de batalha se modernizam rapidamente em busca

de maior eficácia na arte de combater. Saber empregar tais meios da melhor

forma, multiplicar suas potencialidades, mitigar suas limitações e fazer frente a

um ambiente  operacional  moderno não  linear,  multidimensional  e  de amplo

espectro  exigem  igual  evolução  da  base  doutrinária  de  emprego.  Táticas,

técnicas  e  procedimentos  operacionais  se  aperfeiçoam para  acompanhar  a

evolução do material. 

Países desenvolvidos,  possuidores de forças armadas modernamente

equipadas e com grande experiência em combate, desenvolveram sua doutrina

de emprego operacional calcada no argumento de que o sucesso em combate

se apoia na capacidade de levar superioridade de poder de combate a locais

decisivos com oportunidade, agressividade e rapidez, seja pelo fogo ou pela

ação de choque, negando ao oponente a capacidade de reação. 

O Brasil,  como maior economia da América Latina e em consonância

com sua  posição  de  liderança  regional,  aspirante  a  potência  mundial,  tem

buscado modernizar suas forças armadas. Tem buscado a evolução material,

tecnológica,  e  também  de  sua  doutrina  de  emprego,  até  para  que  esta

contemple a utilização e se adapte à natural evolução dos meios operacionais

a disposição. 

Dentro desse escopo, com o objetivo de se adequar a uma realidade

que  aponta  o  Brasil  ocupando  relevante  posição  no  cenário  internacional,

figurando entre as maiores economias do mundo, o Exército Brasileiro deverá

se configurar como força armada compatível com tal condição, de forma a ter

as capacidades necessárias para resguardar os interesses nacionais. 

Visualizando atingir essa condição, o Exército Brasileiro (EB), em 2009,

implantou a Estratégia Braço Forte, alicerçada na Política Nacional de Defesa

(PND) de 2005 e na Estratégia Nacional de Defesa (END) de 2008. Dentre os

planos constituintes da referida estratégia, citamos: Mobilidade Estratégica e

Combatente  Brasileiro,  atendendo  a  parte  do  Equipamento,  e  Amazônia

Protegida  e  Sentinela  da  Pátria  na  área  da  Articulação.  Para  atingir  tais

objetivos  de  forma planejada  e  eficaz,  o  Exército  definiu,  no  ano de 2012,

projetos  estratégicos  (Projetos  Estratégicos  do  Exército  –  PEE)  buscando
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operacionalizar  e  conduzir  de  forma  otimizada  sua  transformação  e

modernização, propiciando eficiência e efetividade na gestão dentro da Força

(Brasil, 2015). 

Esse  processo  de  transformação  teve  seu  direcionamento  definido  e

consolidado  em  2011  com  o  Projeto  de  Força  (PROFORÇA)  do  Exército

Brasileiro. Coerente com tais mudanças vitais e estratégicas e, na busca de se

desenvolver novas capacidades que insiram o Exército Brasileiro no patamar

de força habilitada a  operar  e fazer  face a  realidade do combate moderno,

visualizou-se a criação de uma nova família de blindados que possibilitasse à

força terrestre  possuir  uma tropa de infantaria mecanizada. De acordo com

Pinheiro  (2015,  p.  17)  a  implantação  de  tropas  mecanizadas  oferece

capacidade  de  pronta  resposta,  mobilidade  estratégica,  flexibilidade  de

emprego,  elasticidade,  interoperabilidade,  entendendo  que  capacidade  é  a

aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que possa cumprir

determinada missão ou tarefas. 

Desenvolver  o  material  é  apenas  metade  do  trabalho  de

desenvolvimento  da  capacidade.  Pesquisar,  desenvolver,  experimentar  e

normatizar uma doutrina de emprego do meio mecanizado é o objetivo a ser

alcançado  para  que  o  estado  final  desejado  de  possuir  a  capacidade  seja

atingido. 

Figura 1- PROFORÇA e as novas capacidades do Exército Brasileiro

Fonte: PROFORÇA, 2011, p-20

Dessa forma, a Portaria Nr 286, do Estado Maior do Exército (EME), de

09 de dezembro de 2014, que tem por finalidade orientar o prosseguimento da
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implantação da base doutrinária da Brigada de Infantaria Mecanizada (Bda Inf

Mec) e do Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec) no Exército Brasileiro,

incumbiu  o  Departamento  de  Educação  e  Cultura  do  Exército  (DECEx)  de

participar da elaboração dos manuais doutrinários. 

1.1 PROBLEMA

Com a experimentação doutrinária de emprego da tropa mecanizada em

pleno  curso,  visando  o  melhor  emprego  operacional  da  nova  família  de

blindados  do  Exército  Brasileiro,  algumas  questões  atinentes  à  forma  de

emprego mais adequada e eficaz desse meio em operações, e sua atuação

dentro  das  funções  de  combate  emergem  e  nos  desafiam  a  serem

solucionadas.  Buscando  contribuir  com  o  desenvolvimento  pleno  da

capacidade de emprego de uma tropa mecanizada, focando o estudo na fração

Batalhão  de  Infantaria  Mecanizado  (BIMec),  buscaremos  nesse  trabalho

confrontar o seguinte problema: 

Consideradas  características  e  peculiaridades  de  um  Batalhão  de

Infantaria  Mecanizado,  qual  a  sua  forma  de  emprego,  no  que  concerne  à

função de combate fogos, quando da realização de um ataque frontal , uma

penetração ou uma infiltração? 

1.2 OBJETIVOS

A  fim  de  contribuir  com  o  desenvolvimento,  experimentação  e

implantação de uma doutrina de emprego da tropa de infantaria mecanizada no

Exército  Brasileiro,  o  presente  estudo  tem a  intenção  de,  considerando  as

características,  peculiaridades, capacidades e limitações de um Batalhão de

Infantaria Mecanizado, analisar a sua forma de emprego, no que concerne à

função de combate fogos, na execução de um ataque frontal, uma penetração,

ou  uma  infiltração,  comparando  com  doutrina  de  outros  exércitos  e  as

experimentações doutrinárias já 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 a proposta em vigor no Exército Brasileiro da organi-

zação de um Batalhão de Infantaria Mecanizado;

b) Apresentar as características, possibilidades e limitações da Via-
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tura Blindada de Transporte de Pessoal Média sobre Rodas Guarani (VBTP-

MR Guarani), em particular no que tange à sua capacidade de apoiar pelo fogo,

inserida na função de combate fogos;

c) Apresentar a forma de emprego de uma tropa de infantaria meca-

nizada, no que diz respeito à função de combate fogos, em um ataque frontal,

penetração, ou infiltração de acordo com a doutrina do exército norte-america-

no;

d) Destacar a função de combate fogos quando do emprego de um

Batalhão de Infantaria Mecanizado em um ataque frontal, penetração e infiltra-

ção;

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

A  experimentação  doutrinária  de  emprego  da  tropa  de  infantaria

mecanizada  encontra-se  em  pleno  curso  na  15ª  Brigada  de  Infantaria

Mecanizada, mais especificamente no 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado.

Iniciada no ano de 2012, no nível  Pelotão de Fuzileiros Mecanizados

(Pel Fuz Mec), passou pelo nível Subunidade (SU) – Companhia de Fuzileiros

Mecanizada  (Cia  Fuz  Mec)  em  2013  e  pelo  nível  Batalhão  de  Infantaria

Mecanizado  no  ano  subsequente,  buscando  adequar  nosso  material,

consubstanciado  na  VBTP-MR Guarani,  à  nossa  realidade  operacional  e  à

peculiaridade de emprego de tropas mecanizadas. Várias unidades do Exército

Brasileiro  já  receberam  os  primeiros  lotes  de  VBTP-MR Guarani,  e  tantas

outras  receberão,  carecendo  assim  de  atualização  doutrinária  de  forma  a

explorar, no máximo de suas potencialidades, a capacidade de emprego de

uma tropa mecanizada dotada de elevada mobilidade e versatilidade.

A transformação da 15ª Brigada de Infantaria Motorizada em 15ª Brigada

de  Infantaria  Mecanizada  e  o  seu  corrente  esforço  na  experimentação

doutrinária de emprego de tropa de infantaria mecanizada nos diversos níveis

corrobora  a  idéia  de  que  a  Força  Terrestre  urge  em  ter  tal  capacidade

plenamente  desenvolvida,  experimentada  e  normatizada,  seja  através  de

pesquisas, exercícios, lições aprendidas ou coleta de dados com exércitos que

já possuem o emprego deste meio consolidado, obviamente adequando tudo

isso às particularidades do nosso material e nosso ambiente operacional.

2 METODOLOGIA
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Para coletar argumentos e insumos que nos possibilitassem encontrar

possíveis e exequíveis soluções para o problema apresentado, o delineamento

desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento das fontes, entrevis-

tas com especialistas, argumentação e discussão de resultados.

Concernente  à  forma  de  abordagem  do  problema,  utilizaram-se,

principalmente, os conceitos de pesquisa qualitativa, posto que as referências

técnicas obtidas por meio de questionário e da pesquisa bibliográfica foram

fundamentais  para  se  atingir  o  objetivo  principal  de  encontrar  e  apresentar

soluções para atuação da função de combate fogos quando do emprego de um

Batalhão de Infantaria Mecanizado na situação de um ataque frontal, de uma

penetração e de uma infiltração.

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 pesquisa

bibliográfica e pelos questionários. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

Iniciamos  o  delineamento  da  pesquisa  com a  definição  de  termos  e

conceitos relativos às operações ofensivas, à atuação da função de combate

fogos  nessas  operações,  ao  material  disponível  em  termos  de  infantaria

mecanizada em nosso exército e à manifestação da função de combate fogos

atuando em prol de um ataque frontal, penetração ou infiltração realizados por

um Batalhão de Infantaria Mecanizado.

Tal  atividade  julga-se  indispensável  para  a  compreensão  do  assunto

tratado, visando viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada

em uma revisão  de  literatura  do  período  de  jan/2012  aos  dias  atuais.  Tais

limites  foram  estabelecidos  com  base  no  período,  ainda  em  curso,  da

experimentação doutrinária do emprego da tropa de infantaria mecanizada em

todos os níveis e dentro das diversas funções de combate. 

O  limite  anterior  foi  determinado  buscando  abarcar  no  escopo  da

pesquisa  o  início  do  processo  de  modernização  do  Exército  através,

particularmente,  da  criação,  implantação  e  experimentação  da  tropa  de

infantaria  mecanizada.  Esse  processo  não  se  esgotou,  obviamente,  com o

desenvolvimento e a aquisição da VBTP-MR Guarani. O desenvolvimento da

capacidade contínua  passa  pela correta forma de emprego do meio blindado
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inserido em peças de manobra de natureza mecanizada. 

A chegada do Guarani e a necessidade de se obter a capacidade de

emprego de tropas mecanizadas, fomentou a pesquisa e a experimentação de

uma doutrina que melhor explorasse as características do material diante da

realidade operacional do Exército Brasileiro. 

Foram  utilizadas  as  palavras-chave  Guarani,  Infantaria  Mecanizada,

ataque  frontal,  de  penetração  e  de  infiltração,  apoio  de  fogo,  função  de

combate fogos, juntamente com seus correlatos em inglês na base de dados

RedeBIE,  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 e inglês. O sistema de busca foi complementado pela

coleta manual de relatórios relativos à experimentação doutrinária em curso na

15ª  Brigada  de  Infantaria  Mecanizada  (15ª  Bda  Inf  Mec),  de  exercícios

militares, bem como de manuais de campanha referentes ao tema, do Exército

Brasileiro  (EB)  e  dos  Estados  Unidos  da  América  (EUA),  em  período  de

publicação diverso do utilizado nos artigos.

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a

operações  de  guerra,  com  enfoque  majoritário  em  operações  ofensivas,

particularmente nos ataques frontal, de penetração e de infiltração.

a. Critério de inclusão:

- Estudos publicados em português e inglês, relacionados à doutrina de

emprego de tropas mecanizadas, particularmente em operações ofensivas;

- Estudos publicados em português e inglês, relacionados a função de

combate fogos em operações ofensivas convencionais; 

- Estudos qualitativos sobre as características da VBTP-MR Guarani, no

que concerne a função de combate fogos, em operações ofensivas;

- Material produzido em razão da experimentação doutrinária conduzida

na 15ª Bda Inf Mec;

b. Critério de exclusão: 

- Estudos que abordam o emprego de tropas de natureza mecanizada

que não contemplem operações ofensivas; e

-  Estudos cujo foco central  seja  relacionado estritamente à  descrição

técnica de viaturas mecanizadas com finalidade irrelevante para a temática de

operações ofensivas e função de combate fogos.
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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: questionário e pesquisa bibliográfica.

2.2.1 Questionário

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais  e

praças que exerceram a funções de comando e participaram de exercícios de

experimentação doutrinária  da tropa de infantaria  mecanizada.  O estudo foi

limitado  particularmente  aos  oficiais  da  arma  de  infantaria,  oriundos  da

Academia Militar das Agulhas Negras, e ao sargentos da arma de infantaria

formados  na  Escola  de  Sargentos  da  Armas,  devido  à  sua  formação  mais

completa e especialização para o comando das pequenas frações.

Dessa forma, utilizando-se dados obtidos nos relatórios das operações e

exercícios, a população a ser estudada foi estimada em 220 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 52.

O efetivo acima foi obtido considerando 90% da amostra ideal prevista

(nideal=52).  Foram  enviados,  desta  forma,  60  questionários  para  serem

respondidos (nideal=52 + 15%). Tal amostra foi destacada do efetivo da 15ª Bda

Inf  Mec e  suas  organizações  militares,  com o objetivo  de evitar  influências

externas e respostas influenciadas pela massa ou por episódios específicos

que contagiem negativamente o resultado da pesquisa, sendo 20 militares do

30º  BIMec,  localizado  em  Apucarana  –  PR,  20  militares  do  33º  BIMec,

localizado em Cascavel – PR, sede da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, e

20 militares do 34º BIMec, localizado em Foz do Iguaçu – PR. A sistemática de

distribuição da mesma se deu, em razão da distância geográfica,  de forma

indireta (correspondência ou envio eletrônico). 

Foi  realizado  um  pré–teste  com  10  capitães-alunos  da  Escola  de

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) com a finalidade de identificar possíveis

falhas de compreensão no questionário proposto.  Ao final  do pré-teste,  não

foram  observados  erros  ou  falhas  que  suscitassem  a  necessidade  de

modificação  no  questionário  e,  portanto,  seguiram-se  os  demais  de  forma
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idêntica.

Deste  montante,  53  questionários  foram  respondidos.  Não  houve

necessidade  de  invalidar  nenhuma  pesquisa  em  razão  de  preenchimento

incorreto, incompleto ou inoportuno.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente  pesquisa  foi  concebida  e  elaborada  com a  finalidade  de

realizar  uma  análise  das  características,  peculiaridades,  possibilidades  e

limitações, relativas à função de combate fogos, de um Batalhão de Infantaria

Mecanizado realizando um ataque frontal, de penetração ou uma infiltração. 

A análise  do  tema foi  baseada  em material  bibliográfico  já  existente,

comparação  entre  a  doutrina  de  outros  exércitos  e  as  experimentações

doutrinárias  existentes  e  utilizando-se  de  pesquisas  feitas  através  de

questionários  distribuídos  a  militares  afins  ao  tema  abordado.  Buscou-se,

ainda,  compreender  qual  a  melhor  forma  de  atuação  e  emprego  de  um

Batalhão  de  Infantaria  Mecanizado,  no que concerne  à  função  de  combate

fogos, em um ataque frontal, penetração e infiltração.

De  forma  a  não  limitar  a  pesquisa  apenas  a  dados  bibliográficos,

conceituais e teóricos, foram distribuídos questionários com perguntas simples,

práticas  e  diretas  sobre  a  percepção,  por  parte  dos  militares  do  grupo  de

amostragem, acerca da atuação da função de combate fogos em um ataque

frontal,  penetração,  ou  infiltração  realizados  por  um  Batalhão  de  Infantaria

Mecanizado. 

Dentro de um universo de 53 questionários respondidos por militares

afins  ao  assunto  tratado,  observamos  a  participação  tanto  de  oficiais

superiores,  intermediários,  subalternos e mesmo de praças,  o que favorece

uma visão global da percepção do assunto, em vista da compilação da opinião

de  militares  atuantes  em todos  os  escalões  de  um  Batalhão  de  Infantaria

Mecanizado. As funções exercidas pela amostra também demonstra a ampla

abrangência da pesquisa realizada, conforme representado no gráfico a seguir:
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GRÁFICO 1 – Divisão da amostra por posto e graduação

Fonte: o autor

Observa-se que, apesar de a tropa de infantaria mecanizada já ser uma

realidade em pleno curso de experimentação e consolidação doutrinária, com

batalhões  já  dotados  do  material  específico,  aproximadamente  57%  dos

militares que responderam o questionário, sendo esse efetivo mais da metade

da amostra de pesquisa, alegam ter apenas média ou pequena experiência e

domínio do assunto, mesmo sendo militares atuantes na área, seja no sentido

amplo ou técnico do assunto.

GRÁFICO 2 – Conhecimento sobre a atuação de tropa mecanizada no tocante a função de

combate fogos em um ataque frontal, de penetração ou infiltração. 

Fonte: O autor

Tal indicador nos aponta uma necessidade de intensificação na instrução

sobre este importante tema, em particular para os quadros, multiplicadores do

conhecimento e instrutores do corpo de tropa. 

A função  de  combate  fogos  tem  estreita  ligação  com  a  função  de

combate  manobra,  uma  vez  que  é  ela  que  propicia  às  armas  base  as
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condições mais favoráveis para que estas desenvolvam seus movimentos e

desencadeiem  em  melhores  condições  suas  ações  táticas.  A  função  de

combate  movimento  e  manobra  somente  consegue  desenvolver  suas

atividades mediante a combinação do movimento, da manobra, fogo e combate

aproximado (BRASIL, 2015). 

Dentre  as  atividades  da  função  de  combate  movimento  e  manobra,

podemos citar a manobra tática, que engloba todas as tarefas que implicam o

emprego das forças no campo de batalha por intermédio do movimento tático,

e o apoio de fogo orgânico, sem o qual a manobra tática não teria resultado

vitorioso,  uma  vez  que  uma  manobra  obtém  sucesso  quando  combina

adequadamente fogo e movimento (BRASIL, 2015). O apoio de fogo orgânico

de  um batalhão  de infantaria  manifesta  através  de suas  ações  atuação da

função  de  combate  fogos  em  prol  da  função  de  combate  movimento  e

manobra.  

A percepção da importância dessa integração e interdependência entre a

função  de  combate  movimento  e  manobra  e  a  função  de  combate  fogos

também  ficou  evidente  na  resposta  obtida  com  a  amostra  da  pesquisa

realizada, conforme atesta o gráfico apresentado a seguir:

GRÁFICO  3 –  A  importância  do  apoio  de  fogo  orgânico  de  um  Batalhão  de  Infantaria

Mecanizado em um ataque frontal/ penetração/ infiltração

Fonte: O autor

A  percepção  da  importância  dessa  integração  entre  as  funções  de

combate  movimento  manobra  e  fogos  através  da  modularização  de  suas

plataformas móveis de combate também foi evidenciada na pesquisa: 
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GRÁFICO 4 – Percepção da importância da utilização da VBTP-MR Guarani também como

plataforma de apoio de fogo.

Fonte: O autor

A  VBTP-MR  Guarani,  plataforma  básica  de  combate  a  dotar  os

batalhões de infantaria mecanizados, é a viatura blindada média sobre rodas,

que  agrega  ao  combatente  de  infantaria  maior  mobilidade  tática,  proteção

blindada e maior poder de fogo (PINHEIRO, 2015):

O estudo da História Militar revela-nos que, além da capacidade de
mobilizar  e  de  organizar  forças  para  a  condução  de  combates,  o
principal  fator  de  sucesso  sempre  residiu,  e  ainda  reside,  na
habilidade de antecipar-se aos movimentos do inimigo, impondo-lhe a
nossa vontade e submetendo-o à destruição pelo fogo e pelo choque.
(JANSEN, 2001, p.9)

A viatura  pode  contar  em  sua  plataforma  básica  com  os  seguintes

armamentos,  de  acordo  com o  emprego  a  que  se  destina  e  a  fração  que

integra:

a) Sistema  de  Armas  UT30BR (Elbit):  dotado  de  1  (um)  Can  Au

Bushmaster ATK Mk.44,  de 30mm x 173mm, 1 (uma) Mtr coaxial 7,62mm x

51mm, 8 (oito)  tubos Lç Gr 76mm, com as funcionalidades de  Auto Target

Tracking  (ATT),  Hunter  Killer  (transferência  de  alvos  entre  comandante  e

atirador) e Laser Warning System (LWS)

b) Sistema de Armas REMAX (ARES): compatível com Mtr 12,7mm

(.50) M2 HB e MAG 7,62mm, 4 (quatro) tubos Lç Gr 76mm, com acionamento

elétrico  ou manual  do armamento,  contador  de  tiro,  computador  balístico  e

câmera de visão diurna e noturna;

c) Estação de armas PLATT: compatível com Mtr 12,7mm (.50) M2

HB e MAG 7,62mm, com acionamento manual.

Atualmente  a  estrutura  organizacional  do  Batalhão  de  Infantaria
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Mecanizado ficou estruturada da seguinte forma:

Figura 2 – organograma de um Batalhão de Infantaria Mecanizado

Fonte: proposta de experimentação doutrinária da 15ª Bda Inf Mec, 2013, p-2

Analisando a Companhia  de Comando e Apoio,  verificamos que esta

possui  como frações dedicadas ao  apoio  de fogo  orgânico  do Batalhão  de

Infantaria Mecanizado:

a) Pelotão  de  Morteiros  Pesados  (Pel  Mrt  P),  organizado  a  duas

seções de morteiro pesado 120mm, com duas peças de morteiro pesado cada;

b) Pelotão Anti-carro (Pel AC), organizado a três seções de míssil

anti-carro, com duas peças de míssil anti-carro (MAC) cada;

c) Pelotão de Apoio de Fogo (Pel Ap F), organizado a duas seções

de canhão UT 30, com duas peças de canhão UT 30 cada; 

Figura 3 – Organograma da Companhia de Comando e Apoio, com destaque para as frações

vocacionadas para a execução do apoio de fogo orgânico do BIMec

Fonte: proposta de experimentação doutrinária da 15ª Bda Inf Mec, 2013, p-5

Dentro das companhias de fuzileiros mecanizada (Cia Fuz Mec), o apoio

de fogo é prestado basicamente pelo pelotão de apoio, organizado em uma

seção de morteiro médio (Seç Mrt M), a duas peças de morteiro médio (Mrt M)

81mm, e uma seção anti-carro, a três peças de canhão sem recuo (Can SR)

Carl Gustaf 84mm:

Juntas, essas frações são as responsáveis por prestar o apoio de fogo

orgânico do Batalhão de Infantaria Mecanizado. Manifestam, na execução de
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suas ações, a função de combate fogos atuando em prol da função de combate

movimento e manobra durante um ataque frontal, de penetração ou em uma

infiltração. 

Fazendo uma análise paralela do Stryker Brigade Combat Team Infantry

Battalion (SBCT Infantry  Battalion),  fração  do  exército  norte-americano  que

utiliza conceito homônimo de tropa mecanizada dotada de viaturas blindadas

sobre  rodas,  percebe-se  grande  similaridade  na  constituição  das  frações

vocacionadas  para  o  apoio  de  fogo  orgânico.  As  diferençam  ficam

concentradas no meio utilizado e disponível.

Figura 4 – Organização do SBCT Infantry Battalion

Fonte: FM-21.21, p- 1-6

A fração do SBCT Infantry Battalion equivalente ao Pel Ap F do Batalhão

de Infantaria  Mecanizado,  é  o  Mobile  Gun System Platoon  (MGS Platoon).

Esse pelotão é dotado de três viaturas blindadas sobre rodas M1128  Stryker

Mobile  Gun  System armadas  com  canhão  de  105mm  (figura  5)  .  Se

comparadas às VBTP-MR Guarani dotadas de Can UT 30, possuem poder de

fogo consideravelmente maior. 
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Figura 5 – Constituição do MGS Platoon e suas viaturas M1128 Stryker Mobile Gun System 

Fonte: FM3-21.11 Appendix B

Além  da  diferença  do  material  empregado,  nota-se  diferença  na

alocação do MGS Platoon dentro do batalhão. Diferente do que se prevê para o

BIMec, que possui um Pel Ap F orgânico da Cia C Ap (Figura 3),  o  SBCT

Stryker Battalion destaca um MGS Platoon por SU ( Figura 4). Tal configuração

confere  às  SU do  SBCT Stryker  Battalion maior  potência  de  fogo  e  maior

flexibilidade no emprego do meio blindado como plataforma de apoio de fogo

direto. 

A missão precípua do  MGS Platoon é justamente apoiar  pelo fogo a

manobra  das  companhias  de  fuzileiros  na  conquista  de  seus  objetivos,

utilizando a plataforma móvel de combate também como plataforma de apoio

de fogo orgânico do batalhão, utilizando, para tal, fogos de trajetória direta. 

Figura 6 – MGS Platoon apoiando um ataque com seus fogos diretos 

Fonte: FM3-21.11 Appendix B

No Batalhão de Infantaria Mecanizado tal função é desempenhada pelo

Pel Ap F, com a utilização de seu canhão de 30mm para execução de fogos

diretos para apoiar a manobra das companhias de fuzileiros. O fato de o BIMec

ser dotado de apenas um Pel Ap F alocado na Cia C Ap (Figura 3) diminui a
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flexibilidade na capacidade de apoiar  as SU em suas ações. 

Com relação aos  fogos indiretos,  a  diferença  fica  mais  por  conta  do

material empregado. A constituição e dotação dos pelotões de morteiro pesado

orgânicos da companhia de comando e apoio é a mesma: duas seções de Mrt

P, mobiliadas com duas peças de Mrt P cada. Já nas SU, enquanto os BIMec

são dotados de duas seções de Mrt M 81mm, a SBCT Infantry Rifle Company

possui uma seção de morteiro pesado, dotada de duas peças de Mrt P 120mm.

O morteiro previsto para dotar os Batalhões de Infantaria Mecanizado é

o Mrt P 120mm AR. O pelotão de morteiros pesados, orgânico da Companhia

de Comando e Apoio, é constituído por duas Seções Mrt P a duas peças de

morteiro cada. Sua natureza auto rebocada, sendo atrelado a uma Vtr L ¾,

compromete sobremaneira a mobilidade e a capacidade dessa fração. Está em

processo  de  estudo  e  desenvolvimento  uma  versão  da  VBTP-MR Guarani

integrada  à  peça  de  morteiro  pesado,  o  que  conferiria  a  fração  elevada

capacidade  de  apoiar  a  manobra  pelo  fogo  sem  perda  de  mobilidade  e

proteção blindada.

Ao passo que o Batalhão de Infantaria Mecanizado possui um Pel AC

organizado em três seções com duas peças de MAC cada, orgânico da Cia C

Ap, no SBCT Infantry Battalion a defesa anti-carro é feita pelos MGS Platoon

orgânicos das SU, dotados de três viaturas M1128 Stryker Mobile Gun System

Can 105mm. Tal fato proporciona às SBCT  Infantry Rifle Companies grande

flexibilidade  de  emprego,  uma  vez  que  o  meio  anti-carro  já  se  encontra

distribuído em seus quadros. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

a  presente  investigação  atendeu  ao  pretendido,  ampliando  a  compreensão

sobre a  atuação  da função de  combate  fogos  em proveito  do Batalhão de

Infantaria  Mecanizado  quando da realização  de  um ataque  frontal,  de uma

penetração ou uma infiltração. Todos os três tipos de ataque são manifestações

incontestes  e  patentes  da  atuação  da  arma  base  inseridas  na  função  de

combate  movimento  e  manobra,  cuja  execução  tem  estreita  relação  de

dependência com a função de combate fogos, que é responsável por criar as

condições necessárias para que a arma base manobre e atue projetando seu

poder de combate sobre o inimigo. 
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A  revisão  de  literatura  possibilitou  concluir  que  as  capacidades

oferecidas  pela  tropa  mecanizada,  quando  levado  em  consideração  seu

material  de  dotação  (VBTP-MR  Guarani)  vão  além  da  mobilidade,

modularidade  e  ação  de  choque.  A VBTP-MR Guarani  também deve  atuar

como  plataforma  de  apoio  de  fogo  orgânico  do  Batalhão  de  Infantaria

Mecanizado,  seja com fogos indiretos de seu pelotão de morteiros ou com

fogos  diretos  utilizando  suas  viaturas  equipadas  com  o  sistema  de  armas

UT30BR (Elbit): dotado de 1 (um) Can Au Bushmaster ATK Mk.44, de 30mm x

173mm. 

Cabe ainda ressaltar a importância do desenvolvimento  da variante da

VBTP-MR Guarani para o pelotão de morteiros pesados que tenha suas peças

de Mrt P 120mm conjugadas à plataforma Guarani, permitindo que essa fração

acompanhe a mobilidade e tenha a mesma proteção blindada do restante do BI

Mec. 

O estudo feito acerca da  Stryker Brigade Combat Team (SBCT), tropa

norte-americana  com estruturação  similar  ao que  é  a  Brigada  de  Infantaria

Mecanizada para o Exército Brasileiro, permitiu identificar ensinamentos e boas

oportunidades de melhoria no que se imagina para um Batalhão de Infantaria

Mecanizado. A existência, na estrutura do  SBCT Infantry Battalion, dos  MGS

Platoon multiplica a capacidade e a flexibilidade de apoio de fogo orgânico do

batalhão. 

As viaturas M1128 Stryker MGS não são empregadas como viaturas de

combate em prol da função de combate movimento e manobra. Atuam como

plataformas de apoio de fogo direto, atuando em prol da função de combate

fogos, apoiando o movimento e a manobra das companhias de fuzileiros. Ter

um pelotão com essa capacidade na Companhia de Comando e Apoio do BI

Mec seria de grande valia e multiplicaria o poder de combate e a capacidade

de manobra do batalhão sem a necessidade de formação de uma força tarefa

com uma tropa de CC.   

A compilação de dados oriundos da pesquisa realizada corrobora a ideia

de interdependência entre a função de combate fogos e a função de combate

movimento e manobra. Atestou a necessidade de um forte e eficaz apoio de

fogo às ações de ataque de um BIMec, de forma a limitar a capacidade de

interferência do inimigo na manobra e potencializar a mobilidade, a ação de

choque e o poder de fogo da tropa mecanizada. 
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Apesar da importância do assunto, a pesquisa também atestou que a

doutrina de emprego da tropa de infantaria mecanizada ainda carece tanto de

fontes escritas de consulta, quanto de divulgação e instrução sobre o material

até agora já produzido e doutrinariamente experimentado. Isto posto, alinhado

com a proposta deste trabalho, sugere-se que seja criado um capítulo no que

se projeta ser o manual de emprego do batalhão de infantaria mecanizado que

verse sobre a atuação da função de combate fogos em proveito do Batalhão de

Infantaria Mecanizado, através da execução. Tal manual deve abordar qual a

melhor forma de emprego do Pel Mrt P, do Pel Ap F  e do Pel AC em operações

ofensivas,  tanto  no  que  se  refere  a  situação  de  comando  e  subordinação,

quanto a dotação e capacidades técnicas.  
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Apendice

SOLUÇÕES PRÁTICAS 

A  presente  pesquisa  tem  por  objetivo  analisar  a  melhor  forma  de

atuação da função de combate fogos em proveito de um ataque frontal,  de

penetração  ou de  uma  infiltração  realizadas  por  um Batalhão  de Infantaria

Mecanizado, consideradas as suas características, possibilidades e limitações.

Analisadas  as  fontes  bibliográficas  nacionais  e  internacionais

disponíveis,  e  considerados  os  resultados  do  que  já  existe  fruto  da

experimentação  doutrinária  da  infantaria  mecanizada  no  Exército  Brasileiro

concluímos que a doutrina de emprego da VBTP-MR Guarani carece tanto de

fontes escritas de consulta, quanto de divulgação e instrução sobre o material

até agora já produzido e doutrinariamente experimentado.

Do estudo feito da doutrina de emprego norte-americana, por meio de

seus  SBCT  Infantry  Battalion,  algumas  oportunidades  de  melhoria  ficaram

evidenciadas. Tais diferenças se apresentaram na organização e dotação dos

meios de apoio de fogo orgânico dos Batalhões de Infantaria Mecanizados e

sua forma de atuação na função de combate fogos em proveito da manobra do

batalhão. Para tal, se faz necessária uma comparação objetiva: 

Figura 1:  Organização do Batalhão de Infantaria  Mecanizado e do  SBCT Infantry Battalion,

comparando suas frações de apoio de fogo orgânico.

Fonte: o autor

TABELA 1: Comparação das frações de apoio de fogo orgânicas do Batalhão de Infantaria



Mecanizado e do SBCT Infantry Battalion

Batalhão de Infantaria Mecanizado SBCT Infantry Battalion

Pel Mrt P

02 Seç Mrt P – 02 Pç Mrt P cada

Mrt P 120mm AR – atrelado a Vtr 3/4

02 Seç Mrt P – 02 Pç Mrt P cada

Apoio orgânico de todo o batalhão Apoio orgânico de todo o Batalhão

Pel AC x MGS Platoon

03 Seç MAC – 02 Pç MAC cada

Não possui Pel AC na Cia C Ap

MGS Platoon – 03 Vtr Can 105mm

Apoia orgânico de todo o batalhão

Menos flexibilidade e poder de fogo

Possui um MGS Platoon por SU

Maior flexibilidade e poder de fogo

Pel Ap F x MGS Platoon

02 Seç Can UT 30 – 02 Can UT 30 cada
03 Vtr M1128 Stryker Mobile Gun System

– Can 105mm

01 Pel Ap F na Cia C Ap do batalhão

Menor flexibilidade e poder de fogo

01 MGS Platoon por SU

Maior flexibilidade e poder de fogo

Fonte: O autor

Como oportunidades de melhoria e sugestões podemos elencar:

a) Encontra-se em fase de estudos e desenvolvimento uma versão

8x8  da  VBTP-MR  dotada  de  uma  torre  com um  canhão  de  105mm.  Tais

viaturas deverão substituir  as Viaturas Blindadas de Reconhecimento (VBR)

EE-9 Cascavel,  orgânicas  dos Regimentos  de Cavalaria  Mecanizada e dos

Esquadrões de Cavalaria Mecanizada. O SBCT Infantry Battalion possui viatura

de  características  similares  em  seus  MGS  Platoon,  orgânicos  das  SBCT

Infantry Rifle Companies. As viaturas M1128 Stryker MGS atuam inseridas na

função de combate fogos, como plataformas móveis de apoio de fogo direto,

dando suporte à manobra das companhias de fuzileiros.



A  constituição  de  uma  fração  similar  nos  Batalhões  de  Infantaria

Mecanizado multiplicaria o poder de combate e aumentaria sensivelmente a

flexibilidade e a potência do apoio de fogo prestado à manobra.

b) Desenvolvimento  de  uma  VBTP-MR  Guarani  na  versão  porta-

morteiros,  para  mobiliar  o  Pel  Mrt  P  120mm,  orgânico  da  da  Cia  C  Ap  e

principal  peça de apoio  de fogo orgânico indireto  do Batalhão de Infantaria

Mecanizado.  Atualmente  o  Mrt  P  disponível  nos  Batalhões  de  Infantaria

Mecanizado é o Mrt  P 120mm AR. Pelo fato de ser auto rebocado, diminui

sensivelmente a mobilidade e a proteção blindada dessa fração. A adoção de

uma viatura  que  alie  a  sua  proteção  blindada  e  a  sua  ação  de  choque  à

capacidade  de  apoiar  a  manobra  com  seus  fogos  indiretos,  aumentaria  a

mobilidade e poder de combate do BIMec.

c) Como  ficou  exposto  no  resultado  obtido  nos  questionários  e

igualmente  atestado  na  pesquisa  bibliográfica  realizada,  o  assunto  ainda

carece de fontes de consulta mais  completas e específicas que norteiem o

emprego  do  Batalhão  de  Infantaria  Mecanizado.  Dentro  daquilo  que  é

experimentado doutrinariamente, e regulamentado em manuais e cadernos de

instrução,  é  mister  destacar  a  necessidade  de  disposições  que  tratem  do

emprego dos meios de apoio de fogo disponíveis no Batalhão de Infantaria

Mecanizado. Particularmente o Pel Ap F, que é uma fração diferenciada em

relação  àquelas  normalmente  constituintes  de  um batalhão  de  infantaria,  e

deve ter sua forma de emprego regulada. 



Apendice

SOLUÇÕES PRÁTICAS 

A  presente  pesquisa  tem  por  objetivo  analisar  a  melhor  forma  de

atuação da função de combate fogos em proveito de um ataque frontal,  de

penetração  ou de  uma  infiltração  realizadas  por  um Batalhão  de Infantaria

Mecanizado, consideradas as suas características, possibilidades e limitações.

Analisadas  as  fontes  bibliográficas  nacionais  e  internacionais

disponíveis,  e  considerados  os  resultados  do  que  já  existe  fruto  da

experimentação  doutrinária  da  infantaria  mecanizada  no  Exército  Brasileiro

concluímos que a doutrina de emprego da VBTP-MR Guarani carece tanto de

fontes escritas de consulta, quanto de divulgação e instrução sobre o material

até agora já produzido e doutrinariamente experimentado.

Do estudo feito da doutrina de emprego norte-americana, por meio de

seus  SBCT  Infantry  Battalion,  algumas  oportunidades  de  melhoria  ficaram

evidenciadas. Tais diferenças se apresentaram na organização e dotação dos

meios de apoio de fogo orgânico dos Batalhões de Infantaria Mecanizados e

sua forma de atuação na função de combate fogos em proveito da manobra do

batalhão. Para tal, se faz necessária uma comparação objetiva: 

Figura 1:  Organização do Batalhão de Infantaria  Mecanizado e do  SBCT Infantry Battalion,

comparando suas frações de apoio de fogo orgânico.

Fonte: o autor



TABELA 1: Comparação das frações de apoio de fogo orgânicas do Batalhão de Infantaria
Mecanizado e do SBCT Infantry Battalion

Batalhão de Infantaria Mecanizado SBCT Infantry Battalion

Pel Mrt P

02 Seç Mrt P – 02 Pç Mrt P cada

Mrt P 120mm AR – atrelado a Vtr 3/4

02 Seç Mrt P – 02 Pç Mrt P cada

Apoio orgânico de todo o batalhão Apoio orgânico de todo o Batalhão

Pel AC x MGS Platoon

03 Seç MAC – 02 Pç MAC cada

Não possui Pel AC na Cia C Ap

MGS Platoon – 03 Vtr Can 105mm

Apoia orgânico de todo o batalhão

Menos flexibilidade e poder de fogo

Possui um MGS Platoon por SU

Maior flexibilidade e poder de fogo

Pel Ap F x MGS Platoon

02 Seç Can UT 30 – 02 Can UT 30 cada
03 Vtr M1128 Stryker Mobile Gun System

– Can 105mm

01 Pel Ap F na Cia C Ap do batalhão

Menor flexibilidade e poder de fogo

01 MGS Platoon por SU

Maior flexibilidade e poder de fogo

Fonte: O autor

Como oportunidades de melhoria e sugestões podemos elencar:

a) Encontra-se em fase de estudos e desenvolvimento uma versão

8x8  da  VBTP-MR  dotada  de  uma  torre  com um  canhão  de  105mm.  Tais

viaturas deverão substituir  as Viaturas Blindadas de Reconhecimento (VBR)

EE-9 Cascavel,  orgânicas  dos Regimentos  de Cavalaria  Mecanizada e dos

Esquadrões de Cavalaria Mecanizada. O SBCT Infantry Battalion possui viatura

de  características  similares  em  seus  MGS  Platoon,  orgânicos  das  SBCT

Infantry Rifle Companies. As viaturas M1128 Stryker MGS atuam inseridas na

função de combate fogos, como plataformas móveis de apoio de fogo direto,

dando suporte à manobra das companhias de fuzileiros.



A  constituição  de  uma  fração  similar  nos  Batalhões  de  Infantaria

Mecanizado multiplicaria o poder de combate e aumentaria sensivelmente a

flexibilidade e a potência do apoio de fogo prestado à manobra.

b) Desenvolvimento  de  uma  VBTP-MR  Guarani  na  versão  porta-

morteiros,  para  mobiliar  o  Pel  Mrt  P  120mm,  orgânico  da  da  Cia  C  Ap  e

principal  peça de apoio  de fogo orgânico indireto  do Batalhão de Infantaria

Mecanizado.  Atualmente  o  Mrt  P  disponível  nos  Batalhões  de  Infantaria

Mecanizado é o Mrt  P 120mm AR. Pelo fato de ser auto rebocado, diminui

sensivelmente a mobilidade e a proteção blindada dessa fração. A adoção de

uma viatura  que  alie  a  sua  proteção  blindada  e  a  sua  ação  de  choque  à

capacidade  de  apoiar  a  manobra  com  seus  fogos  indiretos,  aumentaria  a

mobilidade e poder de combate do BIMec.

c) Como  ficou  exposto  no  resultado  obtido  nos  questionários  e

igualmente  atestado  na  pesquisa  bibliográfica  realizada,  o  assunto  ainda

carece de fontes de consulta mais  completas e específicas que norteiem o

emprego  do  Batalhão  de  Infantaria  Mecanizado.  Dentro  daquilo  que  é

experimentado doutrinariamente, e regulamentado em manuais e cadernos de

instrução,  é  mister  destacar  a  necessidade  de  disposições  que  tratem  do

emprego dos meios de apoio de fogo disponíveis no Batalhão de Infantaria

Mecanizado. Particularmente o Pel Ap F, que é uma fração diferenciada em

relação  àquelas  normalmente  constituintes  de  um batalhão  de  infantaria,  e

deve ter sua forma de emprego regulada. 


