
 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 
 

CAP INF CARLOS HENRIQUE VIANA OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A FUNÇÃO DE COMBATE FOGOS: 

UM ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS, DAS PECULIARIDADES E DE UMA 
PROPOSTA DE EMPREGO DO BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO 

DURANTE O DESBORDAMENTO E ENVOLVIMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2017 



2 

 

 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 
 

CAP INF CARLOS HENRIQUE VIANA OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A FUNÇÃO DE COMBATE FOGOS: 
UM ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS, DAS PECULIARIDADES E DE UMA 
PROPOSTA DE EMPREGO DO BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO 

DURANTE O DESBORDAMENTO E ENVOLVIMENTO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2017  

Trabalho acadêmico apresentado à 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 
como requisito para a especialização 
em Ciências Militares com ênfase em 
Gestão Organizacional  



3 

 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 
DECEx         -        DESMil 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
(EsAO/1919) 

DIVISÃO DE ENSINO / SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

Autor: Cap Inf CARLOS HENRIQUE VIANA OLIVEIRA 

 

Título: A FUNÇÃO DE COMBATE FOGOS: UM ESTUDO DAS 
CARACTERÍSTICAS, DAS PECULIARIDADES E DE UMA PROPOSTA DE 
EMPREGO DO BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO DURANTE O 
DESBORDAMENTO E ENVOLVIMENTO. 

 
Trabalho Acadêmico, apresentado à Escola 
de Aperfeiçoamento de Oficiais, como 
requisito parcial para a obtenção da 
especialização em Ciências Militares, com 
ênfase em Gestão Operacional, pós-
graduação universitária lato sensu. 

BANCA EXAMINADORA 

Membro Menção Atribuída 

 
___________________________________ 
ANTÔNIO HERVÉ BRAGA JUNIOR - Cel 

Cmt Curso e Presidente da Comissão 

 

 
__________________________________________ 
PAULO DAVID ROCHA BEZERRA SOUSA - Cap 

1º Membro e Orientador 

 

 
_________________________________________ 
UBIRAJÁ SEVERIANO DE OLIVEIRA FILHO - Cap                                       

2º Membro 

 

 
 

_________________________________________ 
CARLOS HENRIQUE VIANA OLIVEIRA – Cap 

Aluno 

APROVADO EM ___________/__________/___________ CONCEITO: 

__________ 



4 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O acelerado desenvolvimento tecnológico mundial vem produzindo rápidas 

mudanças na forma como atuam as diversas ameaças nos cenários nacional e 

internacional. Diante disso o estado brasileiro se conscientizou de que deveria 

estar preparado para enfrentá-las, elaborando em 2008 a Estratégia Nacional de 

Defesa (END), que contempla o Projeto Estratégico Guarani, visando transformar a 

infantaria motorizada em mecanizada e modernizar a cavalaria mecanizada. 

Segundo artigo publicado em maio de 2015 na revista Verde Oliva, face à 

necessidade de substituir a família Urutu e Cascavel, o Exército estabeleceu, ainda 

em 1998, condicionantes e requisitos para uma nova família de blindados de rodas, 

decidindo em 2006 pela obtenção, por meio de pesquisa e desenvolvimento, da 

Viatura Blindada de Transporte de Pessoal, Média de Rodas, (VBTP-MR), que se 

estendeu posteriormente para o Projeto Estratégico Guarani, com escopo de 

transformação da infantaria motorizada em infantaria mecanizada. O Centro 

Tecnológico do Exército (CTEx) elaborou, então, os requisitos técnicos básicos, o 

anteprojeto e o estudo de viabilidade técnico-econômica, que constituíram as 

diretrizes estratégicas do projeto de obtenção de uma nova família de blindados 

sobre rodas que preservasse as características do sucesso do Urutu e Cascavel e 

que, também, mitigasse alguns óbices verificados no passado. As primeiras 

viaturas Guarani já vêm sendo distribuídas e testadas.  

A viatura Guarani, além de permitir aos batalhões de infantaria mecanizados 

uma grande mobilidade, possui meios que a qualifica para o cumprimento de uma 

gama de missões específicas. Dentre esses meios se destaca seu novo sistema de 

armas com armamentos de diversos calibres montados sobre torres com 

características distintas entre si, que são voltadas para a execução dos fogos 

tensos. Tais características fazem com que os conhecimentos sobre o emprego 

desta viatura permeiem simultaneamente tanto a função de combate Movimento e 

Manobra como a função Fogos, que estão interrelacionadas. 

A Infantaria Mecanizada, em  função  de  sua  mobilidade  tática,  potência  

de  fogo, proteção  blindada  e  ação  de  choque  relativa,  pode  executar  

operações  continuadas: ofensivas  e  defensivas;  realizar  manobras  de 

desbordamento  de  grande  amplitude, limitadas às condições do terreno, 

buscando atuar à retaguarda do inimigo; participar de operações de 

aproveitamento do êxito e perseguição; operar em condições de 
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visibilidade reduzida  e/ou  sob  condições  meteorológicas  adversas;  

integrar  forças  conjuntas  em operações  anfíbias;  participar  de  

Operações  de  Pacificação  e  de  Apoio  a  Órgãos Governamentais.  

Permite  ações  rápidas  em  locais  previamente  escolhidos,  para 

desequilibrar o combate em virtude das seguintes características: emprego 

da plataforma veicular blindada; armamento com alta letalidade e precisão; 

e comunicações eficazes e interativas. (BRASIL, 2014, p. 6-2) 

Contudo, não deixarão de ser contemplados nesse estudo os meios de 

apoio de fogo disponíveis, como dos morteiros 120 mm dos pelotões de morteiros 

pesados, dentro do que cabe ao âmbito da tropa mecanizada. 

Desse modo, conclui-se inicialmente que, com relação ao emprego do BI 

Mec, estando dotado de VBTP-MR Guarani, em operações ofensivas, 

especificamente no ataque em suas formas de manobra desbordamento e 

envolvimento, a comparação do Guarani dos BI Mec com as viaturas Urutu e 

Cascavel dos regimentos de cavalaria mecanizados, sob alguns aspectos se torna 

inevitável. 

1.1 PROBLEMA 

A pesquisa realizada trata de um estudo, dentro da função de combate 

fogos, sobre as peculiaridades do batalhão de infantaria mecanizado durante o 

desbordamento e o envolvimento, campo de pesquisa inserido na área de 

operações militares, conforme definido na portaria nº 734, de 19 de agosto de 

2010, do Comando do Exército Brasileiro. 

Trata-se de um estudo sobre as peculiaridades e características dos fogos 

orgânicos dessa unidade, levando em conta os ganhos em termos operacionais 

que vêm sendo agregados às tropas mecanizadas com o incremento da nova 

família de blindados sobre rodas, em especial o Guarani, comparando-o com as 

viaturas sobre rodas Urutu e Cascavel de dotação dos regimentos de cavalaria 

mecanizados. Tal comparação se torna necessária pois o manual de campanha 

Regimento de Cavalaria Mecanizado, datado do ano de 2002, ou seja, de antes do 

advento do Projeto Guarani, expressa o seguinte: “O desbordamento e o 

envolvimento são formas básicas de manobra utilizadas quando se executa um 

movimento de flanco, sendo os mais empregados pelo R C Mec” (BRASIL, 2002, p. 

6-2). Portanto verifica-se que o RC Mec era e continua sendo considerado uma 

tropa mobiliada com viaturas sobre rodas vocacionada para esse tipo de emprego.  
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Tal estudo também está pautado nas doutrinas adotadas em outros países 

que já empregam com êxito a Infantaria Mecanizada em combate, tendo como 

ponto crucial que, inicialmente, sejam levantadas e analisadas as características, 

possibilidades e limitações dos meios que prestam o apoio de fogo ao BI Mec e, 

em um segundo momento, de posse dessas informações, elaborar uma proposta 

de emprego dos meios supracitados em apoio à referida unidade tanto no 

desbordamento como no envolvimento.   

Comparando as viaturas Guarani, Urutu e Cascavel, com foco nas 

características técnicas dos armamentos de cada uma e na capacidade de 

proverem os fogos em ações de grande mobilidade, no caso, em missões de 

desbordamento e envolvimento, o BI Mec dotado da VBTP Guarani está apto a 

substituir em casos de necessidade o RC Mec? Qual seria uma forma 

doutrinariamente adequada de emprego do BI Mec em um desbordamento ou 

envolvimento?   

1.2 OBJETIVOS 

Considerando as limitações de acesso às informações, fator inerente à fase 

de experimentação doutrinária da viatura Guarani, este estudo tem como objetivo 

geral o de levantar, no escopo da função de combate fogos, características e 

peculiaridades, além de realizar uma proposta de emprego do Batalhão de 

Infanataria Mecanizado nas manobras de desbordamento e envolvimento. Tais 

informações poderão fundamentar estudos futuros mais detalhados acerca do 

emprego de tropas de Infantaria Mecanizada em combate. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados 

os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento 

lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

 

- Identificar como os oficiais que servem ou já serviram em unidades de infantaria 

mecanizada vêm se adequando ao emprego de seus novos sistemas de armas em 

ações ofensivas, sendo fato que esse processo de adequação é fundamental para 

que se adquira nos próximos anos as capacidades requeridas para que o Guarani, 

principal plataforma da infantaria mecanizada, seja empregado em ações de 

desbordamento ou envolvimento; 



7 

 

- Comparar, dentro dos parâmetros selecionados, as características dos sistemas 

de armas do Guarani com os armamentos das viaturas Urutu e Cascavel, que 

mobiliam os RC Mec, tropa dotada de viaturas sobre rodas considerada mais apta 

para a realização do desbordamento e envolvimento até então; 

- Prever uma proposta de emprego do BI Mec com base na doutrina militar em 

vigor no Exército Brasileiro e na doutrina do Exército dos Estados Unidos que já 

emprega a Inf Mec em ações militares, propondo disposição de seus meios no 

desbordamento e no envolvimento. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Em decorrência do Processo de Transformação do Exército Brasileiro, que 

prevê mobiliar gradativamente as organizações militares de infantaria com a viatura 

blindada sobre rodas, o Guarani, julga-se fator de elevada importância que os 

diversos conhecimentos sobre o emprego do BI Mec em combate estejam cada vez 

mais consolidados e integrados. 

Nos estudos da Nova Força Terrestre do século XXI, surgiu o conceito de 

Brigada de Infantaria Mecanizada, capaz de operar integrada na Defesa 

Nacional ou como Força Expedicionária auto-suficiente. Essa tropa terá 

como premissa a alta mobilidade estratégica, agilidade no desdobramento, 

grande poder de fogo e uso de recursos tecnológicos atualizados. 

(CAIAFA, 2015, p. 4) 

Têm sido motivo de questionamentos, a problemática da carência de 

experimentações doutrinárias e, até mesmo, conhecimentos sobre a base 

doutrinária da companhia anti-carro da Bda Inf Mec, importante fração que apoiaria 

ou reforçaria o BI Mec, proporcionando ao mesmo um considerável acréscimo de 

poder de fogo anti-carro, quando empregado como peça de manobra da brigada 

nas operações ofensivas. 

As formas de manobra desbordamento e envolvimento representam ações 

normalmente decisivas no âmbito das operações ofensivas devido a seu grande 

impacto sobre as ações do inimigo, o que agrega elevado grau de importância à 

sincronização e integração entre a função de combate Fogos e as demais funções 

de combate. 

Com o desenvolvimento e implantação da nova viatura blindada sobre 

rodas, o Guarani, o BI Mec ganhou mobilidade, relativa proteção encouraçada e 

velocidade, características estas essenciais apara que um batalhão seja 

empregado em um desdordamento, sempre com o intuito de buscar aplicar o 

princípio da surpresa.  
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“O movimento rápido da força de desbordamento para seu objetivo é 

essencial para evitar que as reservas inimigas contra-ataquem ou ocupem 

posições preparadas. Os ataques desbordantes e de fixação podem ser 

desencadeados simultaneamente ou não. Quando defasados, o ataque 

desbordante é desencadeado mediante ordem após o ataque secundário, 

a fim de aumentar a surpresa e diminuir a possibilidade de reação 

imediata do inimigo”. (BRASIL, 2003, p. 4-19) 

O conceito de envolvimento difere consideravelmente da forma de manobra 

supracitada, principalmente quanto à profundidade, como aponta Brasil (2014) ao 

citar que o envolvimento fica caracterizado quando a força atacante contorna por 

terra ou pelo ar a principal força inimiga, para conquistar objetivos mais profundos à 

sua retaguarda, forçando o inimigo a abandonar sua posição ou deslocar forças 

ponderáveis para fazer frente à ameaça envolvente. O fato de que o Guarani pode 

ser transportado pela aeronave de asa fixa da Força Aérea Brasileira, KC-390, 

demonstra que o Exército Brasileiro vem logrando êxito na obtenção da mobilidade 

necessária para as ações de grande vulto e envergadura, dentre as quais se pode 

incluir o envolvimento. Cabe ressaltar também que, diferente do que ocorre na 

execução do desbordamento, a tropa valor unidade, em nosso caso específico, não 

conduz esse tipo de manobra, podendo participar da força envolvente de escalões 

superiores, como explica BRASIL (2003).  

A figura abaixo exemplifica como uma divisão de exército, mediante 

deslocamento aéreo ou terrestre realiza um envolvimento, onde uma brigada de 

Infantaria Mecanizada poderia ser empregada como força envolvente, atuando de 

forma independente das demais peças de manobra de uma divisão de exército que 

fixam o inimigo: 

 

FIGURA 1: Divisão de Exército no Envolvimento 
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Fonte: BRASIL (2003, p. 4-28) 

 

Diante do fato de que o BI Mec deve adquirir as capacidades requeridas 

para que se torne plenamente apto ao emprego em ações de desbordamento e 

envolvimento, a contribuição deste estudo sobre a função de combate fogos nesse 

contexto não se atem apenas às tecnologias já implementadas, pois se sabe que 

vários meios ainda se encontram em processo de estudo de viabilidade ou de 

implantação pela força como consequência do Processo de Transformação do 

Exército, como são os casos ilustrados abaixo: 

 

  
 

FIGURA 2: Sistema Cobra (Mrt 120mm) em Vtr SR 8x8  
Fonte: site http://www.planobrazil.com/projeto-guarani-suicos 

 

Esse estudo faz-se necessário devido à ampla demanda de conhecimentos 

doutrinários pelo público interno do Exército Brasileiro que, atualmente, vem 

experimentando e se adaptando à nova doutrina acerca da atuação da infantaria 

mecanizada. 

2 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, entrevista com especialista, questionários, argumentação e discussão 

de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, 

os conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por 

meio dos questionários foram fundamentais para que fosse possível estimar o grau 

de aptidão do Batalhão de Infantaria Mecanizado para prover fogos em ataques de 

desbordamento e envolvimento. 
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Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo 

em vista o pouco conhecimento, notadamente escrito, disponível sobre quais 

variáveis realmente são determinantes para a solução do problema proposto, 

acerca do tema, o que se torna possível por meio de entrevista exploratória 

seguida de questionário para uma amostra com vivência profissional relevante 

sobre o assunto. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Iniciamos o delineamento da 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 2002 a 2017. Essa delimitação baseou-

se na necessidade de atualização do tema, visto que as tecnologias se encontram 

em constante evolução e as versões mais novas dos manuais de campanha que 

tratam do tema são desse período.  

Foram utilizadas as palavras-chave guarani, mecanizada, desbordamento, 

envolvimento, morteiro, sistema, juntamente com seus correlatos em inglês 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 de relatórios de experimentações 

doutrinárias, divulgações de empresas do ramo de defesa, bem como de manuais 

de campanha referentes ao tema, do Exército Brasileiro e do Exército Americano, 

em período de publicação diverso do utilizado nos artigos. 

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

emprego do BI Mec em ataques de desbordamento e envolvimento, dentro da 

função de combate Fogos, com enfoque majoritário em seus sistemas de armas. 

a. Critério de inclusão: 

- Doutrina militar que consta nos manuais de campanha e estudos 

publicados em português ou inglês, relacionados aos fogos cinéticos executados 

ou solicitados pelo BI Mec, considerando apenas os sistemas de armas de tiro 

tenso próprios da viatura Guarani e a capacidade desta na solicitação de fogos de 

artilharia e de morteiros pesados. 
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b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam detalhadamente o emprego dos armamentos de tiro 

curvo orgânicos do BI Mec, por, atualmente, não diferirem quando comparados 

com os meios dos R C Mec.  

- Estudos típicos de artilharia de campanha ou acerca de seu emprego 

específico. 

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: 

entrevista exploratória e questionário. 

2.2.1 Questionário 

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

exerceram a função de comandantes de pelotão, observadores, controladores e 

avaliadores – OCA das atividades de experimentação doutrinária, comandantes de 

subunidades e membros de estado maior dos 30º, 33º e 34º BI Mec, além de 

militares de realizaram curso voltado para a viatura guarani no Centro de Instrução 

de Blindados - CI Bld. 

 A amostra selecionada para responder aos questionários foi restrita à 

parcela dos militares do universo supracitado devido ao fato de os mesmos terem 

exercido funções de comando e/ou fiscalização das ações de emprego do Guarani 

durante os exercícios ou missões reais, o que lhes proporcionou condições de 

avaliar os parâmetros de comparação estabelecidos.  

Dessa forma, utilizando-se dados obtidos nos relatórios da experimentação 

doutrinária e em consultas ao orientador deste trabalho, a população a ser 

estudada foi estimada em 40 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 36. Foram ouvidos um 

total de 37 militares. 

A amostra foi selecionada em diferentes organizações militares, de maneira 

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

específicos. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma 
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indireta (correspondência ou e-mail) para os militares que atendiam aos requisitos. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme a pesquisa bibliográfica realizada, a semelhança entre os 

conceitos de desbordamento e envolvimento encontrados no manual de campanha 

americano FM 3-21.21, da Brigada Striker, e o que consta nos manuais de 

campanha do exército brasileiro demonstra o quanto é grande a influência exercida 

pela doutrina norte americana na evolução doutrinária no Brasil. Entretanto, 

algumas diferenças podem ser notadas nas figuras abaixo, como a caracterização 

da existência de limites de setores de tiros tenso e de posições de assalto pelo 

fogo para que se evite que haja fratricídio na força desbordante ou envolvente: 

 

FIGURA 3: BI Mec da Brigada Striker realizando desbordamento  empregando três subunidades 
Fonte: ESTADOS UNIDOS (2003, p. 4-8) 
 

 

FIGURA 4: BI Mec da Brigada Striker realizando envolvimento como parte de uma grande unidade  
Fonte: ESTADOS UNIDOS (2003, p. 4-11) 
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Pode-se constatar a elevada importância dada ao apoio de fogo por 

morteiros no ataque coordenado do batalhão de infantaria mecanizado, 

enquadrado na Brigada Stryker do exército americano: 

Os efeitos combinados de morteiros, integrados a artilharia, 

contramobilidade, com base em um robusto comando e controle, 

comunicações, computadores, inteligência, vigilância e reconhecimento no 

nível companhia permitem pronta resposta de fogos para apoiar a ação. O 

êxito do batalhão depende da sua capacidade de integrar e sincronizar 

efeitos de armas combinadas para apoiar o assalto coordenado no 

combate aproximado. (Estados Unidos, 2003, p.1-1) 

 

FIGURA 5: Tiro noturno Mrt P 120mm em Vtr SR  M 1129  
Fonte: site http://www.militarytoday.com/artillery/m1129_stryker_mortar 

 

As evoluções tecnológicas que têm sido observadas indicam um incremento 

de meios de apoio de fogo que gradualmente permitirão às tropas mecanizadas do 

exército maiores eficiência e eficácia na execução de suas missões. 

Foram ouvidos durante esta pesquisa, além de ex-alunos do Centro de 

Instrução de Blindados (5,6%), oficiais que serviram no 30º BI Mec (33,3%), 33º BI 

Mec (38,9%) e no 34º BI Mec (22,2%). Cabe ressaltar que desse universo de 

militares, 73% são militares que serviram por mais de um ano em BI Mec ou 

realizaram cursos no CI Bld, os quais considero possuírem experiência suficiente 

para contribuírem de forma mais efetiva, enquanto 30% serviram por menos de um 

ano e suas experiências careceram de avaliação mais criteriosa.  

http://www.militarytoday.com/artillery/m1129_stryker_mortar
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GRÁFICO 1 – Constituição da amostra, em valores percentuais, sobre tempo de serviço 
constituindo ou tendo contato com tropa de infantaria mecanizada 

Fonte: O autor 

Dentro da amostra, um nicho composto por 43,2% dos militares ouvidos 

participou dos exercícios de experimentação doutrinária, ou seja, menos da metade 

teve essa oportunidade. Entretanto seus conhecimentos de grande valia para esse 

estudo, como mostra a tabela abaixo: 

TABELA 1 – Constituição da amostra, em valores percentuais, sobre a participação das ações da 
experimentação doutrinária 

 

Valores 

 

Participaram  

da experimentação  

doutrinária 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Sim 16 43,2% 

Não 21 56,8% 

TOTAL 37 100,0% 

 

Fonte: O autor 

Sabe-se que uma das principais características do combate moderno é a 

atuação integrada de todas as funções de combate na execução de tarefas nos 

níveis tático, operacional e estratégico. As novas tecnologias incorporadas à 

plataforma da viatura Guarani foram concebidas visando facilitar essa integração 

em combate, principalmente no que tange ao emprego de ferramentas de comando 

e controle em conjunto com os meios de apoio de fogo.  

Tratando em específico dos aspectos doutrinários e tecnológicos, foram 

levantadas as opiniões dos oficiais que tiveram contato ou vivenciaram situações 
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nas quais foram empregados os seguintes meios: 

 Computador Tático ETC MK IV; 

 Equipamento Rádio Harris Falcon III; 

 Intercomunicador/Roteador THALES SOTAS; 

 Roteador THALES SOTAS integrado à torre; e 

 Sistema GCB - Gerenciador do Campo de Batalha.   

Não foi realizada a análise detalhada de cada um dos meios supracitados, 

separadamente, por não ser o objetivo desse trabalho. Além disso, os resultados 

obtidos por meio dos questionários demostraram que há uma grande dificuldade 

para que se encontre militares que empregaram todos os meios citados, sendo que 

grande maioria teve contato com apenas alguns. Então as referidas ferramentas de 

comando e controle foram abordadas como sendo empregadas em conjunto, ou 

seja, de forma integrada. 

É oportuno considerar que o Sistema GCB permite que os comandantes no 

âmbito do BI Mec tenham a visão precisa da localização de todas as medidas de 

coordenação e controle relativas ao planejamento dos fogos do batalhão e do 

escalão superior dentre as quais exemplifico: concentrações, barragens, linha de 

segurança para apoio de artilharia - LSAA, área de fogo livre - AFL, área de fogo 

proibido - AFP, área de fogo restrito – ARF e ponto de referência de alvo – PRA.     

Sobre o nível de eficácia dos mesmos constatada por ocasião de seu uso na 

solicitação de fogos pelas peças de manobra ao Pel Mrt P 120mm do BI Mec, 

foram levantados os seguintes dados: 

 

GRÁFICO 2 – Opinião da amostra, em valores percentuais, sobre a eficácia dos meios em questão 
na solicitação de apoio de fogo orgânico de Mrt P do BI Mec  

Fonte: O autor 

Com a análise dos dados da tabela anterior, excluindo a porcentagem da 

amostra que informou não ter condições de responder, verifica-se que apenas um 
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militar relatou a opção baixa eficácia (pedido realizado com sucesso em menos que 

50% das vezes), que 18,9% relatou total eficácia (pedido realizado com sucesso 

em 100% das vezes) e que 56,8% dos militares relatou bastante eficácia (pedido 

realizado com sucesso em 70% das vezes ou mais). Diante disso, conclui-se 

parcialmente que o incremento dessas novas tecnologias vem trazendo resultados 

preponderantemente satisfatórios no que tange à solicitação de fogos de Mrt P 

120mm de forma rápida e oportuna.  

Faz-se necessário explorar também o fato de que as armas AC ainda não 

foram integradas à torre de tiro UT30-BR, embora a concepção de sua estrutura 

permita esta integração, tendo seu poder de fogo limitado ao canhão 30 mm e a 

uma metralhadora coaxial 7,62 mm. Quanto à torre de tiro REMAX, cuja 

configuração atual não permite que a ela sejam adicionados lançadores de mísseis, 

tem seu poder de fogo proporcionado por uma peça de metralhadora .50 ou 7,62 

mm e por lançadores de granadas com agentes fumígenos, sendo que estes 

podem ser empregados como medida de cobertura visual, facilitando o rápido 

movimento da tropa, fator tão importante para o êxito no desbordamento ou 

envolvimento, ou como meio de sinalização para complementar as medidas de 

coordenação e controle já contempladas no planejamento. Além disso, até o 

momento, não houve uma consolidação da base doutrinária da Bda Inf Mec no que 

tange à existência e emprego da subunidade AC da mesma. 

Por tudo que foi supracitado, não foi possível dimensionar a eficácia dos 

meios de comando e controle em questão durante as coordenações para execução 

de disparos de armas anti-carro ou solicitação de apoio ao Pel AC ou à Companhia 

AC Mec da Bda Inf Mec.  

Foram também levantadas as opiniões da amostra sobre a eficácia dos 

mesmos na solicitação de fogos à artilharia de campanha da Bda Inf Mec pelas 

peças de manobra do BI Mec, ficando constatado o seguinte: 

TABELA 2 – Opinião da amostra, em valores percentuais, sobre a eficácia dos meios em questão 
na solicitação de apoio de fogo à Artilharia de Campanha. 

 

          Valores 

 

Eficácia 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Total eficácia (Aproximadamente100%) 1 2,7% 

 17 45,9% 
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Bastante eficácia – êxito na maioria das 
oportunidades ( 70% ou mais) 

 

Média eficácia – êxito em cerca demetade das 
solicitações (50% ou mais) 

6 16,2% 

 

Baixa eficácia (menos de 50%) 
0 0% 

 

Não teve condições de responder 
13 35,1% 

TOTAL 37 100,0% 
 

Fonte: O autor 

O que chama a atenção no gráfico acima é que 35,1% da amostra não teve 

condições de responder, o que induz à conclusão de que adestramentos 

envolvendo coordenações ou pedidos de fogos de artilharia são menos frequentes, 

quando comparados aos de fogos orgânicos do BI Mec. Contudo, quando se 

desconsidera essa parcela supracitada, os resultados são semelhantes àqueles 

obtidos quanto aos fogos de morteiros, ou seja, preponderantemente satisfatórios. 

Cerca de 75% dos militares considerados informaram total ou bastante eficácia nas 

solicitações. 

Quando à pesquisa adentrou no campo das coordenações e solicitações de 

apoio de fogo da tropa terrestre às aeronaves da aviação do exército e da força 

aérea, o resultado da amostra se mostrou surpreendentemente negativo, ao 

perceber-se que 86,5% de toda a amostra nem sequer teve a oportunidade de 

realizar exercícios ou operações envolvendo apoio de fogo aéreo ou nunca aplicou 

esse procedimento em específico, não sendo as opiniões dos 13,5% restantes da 

amostra de grande valia para o estudo. Trata-se de um resultado que chega a ser 

alarmante, considerando a elevada importância dos fogos providos por meios 

aéreos em operações de grande mobilidade, como no caso do desbordamento e do 

envolvimento. O gráfico segue abaixo: 
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GRÁFICO 3 – Opinião da amostra, em valores percentuais, sobre a eficácia dos meios em questão 
na solicitação de apoio de fogo aéreo. 

Fonte: O autor 

Foram levantadas também as opiniões da amostra quanto ao processo de 

adequação da tropa à execução dos fogos diretos por meio dos sistemas de armas 

das torres PLATT, REMAX e UT30-BR, que são as três configurações atualmente 

possíveis para a plataforma da viatura Guarani. Os resultados foram os seguintes: 

 

GRÁFICO 4 – Opinião da amostra, em valores percentuais, sobre a eficácia das torres em questão 
no engajamento de alvos distantes (800 a 2000 metros) com viatura parada. 

Fonte: O autor 

O gráfico acima retrata que, considerando a viatura parada, mais da metade 

da amostra observou que houve grande facilidade para o engajamento preciso de 

alvos até o limite de 2.000 metros, que é o alcance efetivo do canhão automático 

30mm ATK BushMaster MK44 com munição HE, arma de maior alcance 

considerado. Cabe ressaltar que, com munição perfurante, essa distância máxima 

efetiva chega a 3.000 metros. Observa-se que cerca de 10% da amostra não teve 

condições de opinar por inexperiência na execução do tiro real com as torres 

citadas. 

Quanto à eficácia nos disparos considerando a viatura em movimento, 
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apesar das torres UT30-BR e REMAX serem dotadas de recursos como o Sistema 

de Acompanhamento de Alvos (Automatic Tracking Target – ATT) da UT30-BR e o 

reparo estabilizado da torre REMAX, que estabilizam em dois eixos (horizontal e 

vertical) a direção do cano do armamento mesmo com a viatura se movimentando 

em terreno acidentado, o grau de dificuldade observado foi relativamente superior 

ao relatado em relação ao tiro com a viatura parada, como demonstra o gráfico 

abaixo: 

TABELA 3 – Opinião da amostra, em valores percentuais, sobre a eficácia das torres em questão 
no engajamento de alvos distantes (800 a 2000 metros) com viatura em movimento. 

 

          Valores 

 

Eficácia 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Grande facilidade de execução 2 5,4% 

Média facilidade 25 67,6% 

Dificuldade 2 5,4% 

Grande dificuldade 1 2,7% 

Não teve condições de responder 7 18,9% 

TOTAL 37 100,0% 

Fonte: O autor 

Nas operações ofensivas, mais especificamente em suas formas de 

manobra desbordamento e envolvimento, segundo aspectos doutrinários já 

consagrados nos diversos manuais da força terrestre, a tropa que as executa deve 

possuir características como grande mobilidade, elevado poder de fogo e proteção 

blindada. Diante disso, conclui-se que até o advento da infantaria mecanizada no 

Brasil, a única tropa que vinha empregando viaturas sobre rodas e que possui as 

características supracitadas é a cavalaria mecanizada, apoiada principalmente em 

suas viaturas Urutu e Cascavel. Segue abaixo uma tabela onde são comparados 

de forma sucinta os sistemas de armas da viatura guarani com seus antecessores 

EE-9 Cascavel e EE-11 Urutu:  
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TABELA 4 - Dados comparativos dos sistemas de armas das Vtr bld SR Urutu, Cascavel e Guarani. 

Fonte: O autor 

Comparando os dados acima, nota-se que as viaturas Cascavel e Urutu se 

mostram superiores à Guarani somente quanto ao calibre de seus canhões, que 

são de 90 mm. Estes proporcionam elevado poder de fogo de forma efetiva até a 

distância de 1.600m. Entretanto, é importante ressaltar que o canhão 30 mm da 

viatura Guarani, na versão dotada de torre UT30, com alcance efetivo de 2.000 

metros, além de possuir munição capaz de perfurar as blindagens do Urutu e 

Cascavel, possui 400 metros de Stand-Off em comparação ao canhão 90 mm dos 

mesmos, ou seja, tem a capacidade de engajar e atingir alvos com relativa precisão 

a 400 metros além do alcance efetivo dos canhões 90 mm considerados.      

Outro fator a considerar é que ainda não foi acrescentado às torres do 

Guarani o lançador de míssil AC, fato este que já ocorre no caso do Urutu. Quanto 

a todos os demais aspectos, o Guarani leva considerável vantagem, ao apresentar 

armamentos de última geração integrados a ferramentas e recursos tecnológicos 

de ponta que, mesmo com a viatura em movimento, proporcionam fogos diretos 

relativamente precisos e em alvos mais distantes, visão periférica ampliada e 

elevado ganho de consciência situacional. 

Cabe neste momento, após a exposição de conceitos básicos, da 

apresentação e discussão de dados levantados bem como a apresentação de 

alguns aspectos da doutrina americana, unir e integrar todas as informações e 

propondo, no enfoque da função de combate fogos, uma forma de emprego viável 

do BI Mec para a execução de ataques de desbordamento ou envolvimento. 

Para o desbordamento:  

- atacar compondo força-tarefa - FT nível subunidade com pelotões de 
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carros de combate – Pel CC, visando aproveitar a proteção blindada e poder de 

choque  proporcionados pelos CC; 

- empregar tanto pela tropa que realiza o ataque limitado como pela força 

desbordante, o elevado poder de fogo e o alcance dos canhões da FT BI Mec, 

engajando o inimigo no alcance máximo de seus armamentos com os canhões dos 

CC nas distâncias até 4.000 metros e com as torres UT30-BR dos guaranis nas 

distâncias até 3.000 metros (distância viável apenas com munição perfurante);  

- determinar prioridade de fogos do Pel Mrt P/BI Mec e de Artilharia para a 

tropa que realiza o ataque principal, ou seja, a força desbordante; 

- apoio realizado por Pel Mrt P com as peças de morteiro integradas às vtr 

Guarani, melhoria esta ainda não implementada, possuindo grande mobilidade e 

flexibilidade para ocupar tanto posições de muda como posições sucessivas 

durante o contínuo apoio de fogo dado à tropa; 

- priorizar o apoio das armas anti-carro (AC) à força desbordante, 

adequando o referido apoio a cada situação; 

- Solicitar apoio de fogo aéreo por meio de surtidas sobre alvos específicos 

empregando os meios de comando e controle integrados às viaturas;  

- Estabelecer e empregar, com o auxílio do GCB, medidas de coordenação e 

controle como linhas de acionamento de seus armamentos de tiro tenso e curvo, 

pontos de referência de alvos (PRA) e linhas de controle visando o emprego eficaz 

dos diversos armamentos dentro de seus alcances máximos e evitando o 

fratricídio; e 

- Empregar os recursos tecnológicos que a viatura Guarani oferece como o 

GCB, o Computador Tático ETC MK IV e o equipamento rádio Falcon III integrados 

para coordenar as diversas ações.  

Para o envolvimento (BI Mec como força envolvente de uma grande 

unidade): 

- Atuar como um todo com seus meios orgânicos e reforços do escalão 

superior, realizando com suas subunidades formas de manobra conforme cada 

situação; 

- Empregar os mesmos procedimentos quanto à constituição de FT BI Mec, 

ao emprego das armas de tiro tenso e adoção de medidas de coordenação e 
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controle que foram propostos para o desbordamento. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

mesmo com as limitações impostas quanto ao acesso às informações registradas 

durante a experimentação doutrinária no âmbito da Bda Inf Mec, a presente 

investigação atendeu ao pretendido ao realizar um levantamento de diversos 

conhecimentos acerca das principais características e peculiaridades do BI Mec 

dentro do escopo da função de combate fogos. 

 Foi abordado desde o processo de evolução do Projeto Estratégico Guarani, 

passando pelos conceitos básicos das operações ofensivas em suas formas de 

manobra ataque de desbordamento e ataque de envolvimento, até a exposição de 

uma visão geral de como a tropa vem se adaptando ao emprego dos modernos 

sistemas de armas da viatura Guarani e formulação de uma proposta de emprego 

do BI Mec quando executando o ataque nas duas formas de manobra em pauta.  

Ficou constatado que, embora o Guarani possua limitações quanto ao 

calibre de seu canhão quando comparado com as viaturas Cascavel e Urutu, o 

primeiro tem se mostrado relativamente superior quanto ao nível de tecnologia 

agregada. Esta superioridade é caracterizada pela existência de diversos 

instrumentos e acessórios inovadores que possibilitam, mesmo com a viatura em 

movimento, disparos precisos e pontaria estável, além do Stand-Off em relação aos 

alcances dos armamentos do Urutu e Cascavel e da integração dos sistemas de 

armas com os meios de comunicações e de georreferencimanto.  

A tropa já vem tendo contato e operando com facilidade os referidos 

instrumentos, segundo levantamento sobre a opinião dos próprios militares que 

tiveram contato com tais meios, através da experimentação doutrinária e/ou da 

realização de cursos. 

Embora tenham ficado evidentes os ganhos de capacidade da infantaria com 

o advento do Guarani, há pontos levantados que, segundo esse estudo, carecem 

de melhorias ou maior atenção. Primeiramente a necessidade de uma maior 

frequência de adestramentos nos quais as armas de infantaria e artilharia atuem de 

forma integrada, pois foi verificado que parcela considerável dos militares ouvidos 

não teve a oportunidade de realizarem exercícios onde foram executados fogos de 

obuseiros ou coordenações com a artilharia. Mais alarmante ainda foi quanto se 
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constatou a quase inexistência dessa integração entre força terrestre e força aérea. 

Isso mostra que há que se evoluir bastante nesses aspectos. 

Foi possível concluir também que, embora haja grande influência da doutrina 

militar norte americana sobre a doutrina de nosso exército, há algumas 

características da Brigada Striker que nossas tropas ainda não adotam. Dentre as 

quais foi ressaltada a importância dada ao uso de medidas de coordenação e 

controle, sobretudo das linhas de acionamento e dos PRA’s para regulação precisa 

dos fogos visando maiores eficiência e segurança.  

Aproveitando as medidas citadas no parágrafo anterior e diante de todas as 

demais informações apresentadas, foi possível a elaboração de uma proposta 

viável de emprego do BI Mec em desbordamentos ou envolvimentos, dentro do 

escopo da função de combate Fogos.  

 Finalmente, conclui-se que, embora existam melhorias ou ajustes a serem 

feitos, é inegável que a transformação da infantaria motorizada em mecanizada 

continuará trazendo grandes ganhos que tornarão o Exército Brasileiro apto para 

enfrentar os problemas militares impostos pelos conflitos do futuro.     
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ANEXO A 

SOLUÇÃO PRÁTICA 

Diante de todas as informações expostas no presente estudo, observou-

se que as novas tecnologias incorporadas à plataforma da viatura Guarani vêm 

facilitando de forma inédita a integração das funções de combate, 

principalmente no que tange ao emprego de ferramentas de comando e 

controle em conjunto com os meios de apoio de fogo, como é o caso do 

Equipamento Rádio Harris Falcon, do Computador Tático ETC MK IV e do 

Sistema GCB - Gerenciador do Campo de Batalha. 

A aquisição da viatura Guarani integrada às ferramentas supracitadas 

contribuiu para o surgimento de novas demandas quanto à capacitação dos 

recursos humanos. Surge a necessidade urgente de adaptar a tropa ao 

emprego de tais ferramentas. 

Diante disso, seguem abaixo um rol exemplificativo contendo tópicos e 

sub-tópicos de assuntos para inclusão nos planos de disciplinas dos cursos 

voltados para a operação de viaturas blindadas sobre rodas ou sobre lagartas:  

Tópico I: Solicitação, condução e coordenação dos fogos indiretos por 

meio de sistemas de comunicações integrados; 

Subtópicos: - Medidas de Coordenação e Controle aplicadas à 

execução dos fogos indiretos; 

                      -  Fogos do Pelotão de Morteiro Pesado; 

                      -  Fogos de Artilharia; e 

                      - Fogos Aéreos da Aviação do Exército e da Força Aérea 

Brasileira; 

                      - Técnicas de Guiamento de Projéteis de Artilharia; e 

                      -  Lançadores de Granadas; 

Tópico II: Solicitação, condução e coordenação dos fogos diretos por meio 

de sistemas de comunicações integrados; 

Subtópicos: - Medidas de Coordenação e Controle aplicadas à 

execução dos fogos diretos; 



                      - Fogos Coordenados de Fração empregando as 

metralhadoras .50 e 7,62 mm com variação de amplitude e profundidade de 

alvos (uso de Pontos de Referência de Alvos – PRA); 

                      - Fogos Coordenados de Fração empregando os canhões 

25 mm, 30 mm e 90 mm com variação de amplitude e profundidade de 

alvos (uso de Pontos de Referência de Alvos – PRA); e 

                       - Fogos de Míssil Anticarro com variação de amplitude e 

profundidade de alvos (uso de Pontos de Referência de Alvos – PRA); 

A solução prática consiste exatamente na urgente intensificação dos 

adestramentos de tropas com ênfase no aprendizado das táticas, técnicas e 

procedimentos (TTP) voltadas especificamente para a execução das ações 

supracitadas. 

O processo gradual de adaptação das tropas mecanizadas brasileiras a 

essa mudança bem como a difusão de conhecimentos, podem ser 

proporcionados inicialmente pelos centros de ensino de excelência do Exército 

Brasileiro, que já se encontram em funcionamento, como o Centro de Instrução 

de Blindados (CI Bld) e o Centro de Adestramento – Sul (CA Sul). 

 

 


