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A  FUNÇÃO  DE  COMBATE  LOGíSTICA  EM  UM  BATALHÃO  DE
INFANTARIA MECANIZADO NO ATAQUE FRONTAL, PENETRAÇÃO
E INFILTRAÇÃO

Jim Carlos Santos

RESUMO

A evolução dos aparatos militares em todo mundo vem pressionando uma mudança profunda na
Doutrina Militar brasileira que procura adequar-se oportunamente a essa onda de evolução. Não
é de agora que vivemos uma profunda mudança na evolução de equipamentos bélicos ao redor do
mundo. Fato atribuído ao poder econômico que a indústria bélica possui, pois movimenta grandes
expensas  e  o  seu  impacto  no  produto  interno  bruto  dos  países  é  bem relevante  ou  ao  poder
dissuasório  e consequente aumento  do poder  de soberania  que as nações  imprimem aos seus
Estado. A modernização de materiais de emprego militar é um caminho sem volta e o Brasil não
pode abster-se dessa tendência mundial. A Estratégia Nacional de Defesa determina que cada uma
das Forças desenvolva os seus programas de Articulação e Equipamentos e o Exército tem alguns
Programas, dentre eles podemos citar o desenvolvimento de mais uma família de fuzis, a aquisição
de um moderno Sistema de Defesa Antiaérea, a modernização da aviação, a incorporação à Força
Terrestre de mais de 2.000 veículos de uma nova família de blindados, entre outros projetos. Dado o
extenso rol  de projetos  do Exército,  pretendo discorrer sobre o Projeto  Guarani  e sobre o qual
apresentarei  algumas  considerações  sobre  a  função  de  combate  Logística  em  um  ataque
frontal/penetração/infiltração comparando com a doutrina de outros exércitos e as experimentações
doutrinárias existentes

Palavras-chave: Modernização, Logística, Guarani

ABSTRACT

The evolution of military apparatuses throughout the world has been pressing for a profound
change in the Brazilian  Military  Doctrine that  seeks to adapt  in a timely  manner  to this  wave of
evolution.  It  is  not  now  that  we  have  experienced  a  profound  change  in  the  evolution  of  war
equipment  around the  world.  It  is  a fact  attributed  to the economic  power  that  the war  industry
possesses  because  it  moves  large  costs  and  its  impact  on  the  gross  domestic  product  of  the
countries is very relevant or the dissuasive power and consequent increase of the sovereign power
that the nations impose on their State. The modernization of military employment materials is a path
without  a return  and Brazil  cannot  refrain  from this  world  trend.  The National  Defense Strategy
requires that each of the Forces develop its Articulation and Equipment programs and the Army has
some Programs,  among them we can mention  the development  of a further  family  of rifles,  the
acquisition of a modern Anti-aircraft Defense System, the Modernization of aviation, incorporation to
the Land Force of more than 2,000 vehicles of a new armored family, among other projects. Given
the extensive roll of Army projects, I intend to discuss the Guarani Project and about which I will
present  some considerations  on  the  Logistics  combat  function  in  a  frontal  attack  /  penetration  /
infiltration comparing with the doctrine of other armies and the existing doctrinal experiments

Keywords: Modernization, Logistics, Guarani



1  INTRODUÇÃO

Com  a  modernização  dos  materiais  de  emprego  militar,  cresce  de

importância a atividade da logística dos diversos níveis do campo de batalha. O

Exército Brasileiro não poderia se furtar a essa realidade, logo vem promovendo

um constante aprimoramento na Doutrina da Logística Militar.  Paralelo a isso, a

modernização e a implementação de uma nova família de Blindados, o Guarani,

reforça ainda mais esse corolário.

A Função de Combate Logística, segundo a Portaria Normativa nº 40/MD, de

23 de junho de 2016 é o conjunto de atividades logísticas afins, correlatas ou de

mesma natureza. Segue ainda citando uma série de funções logísticas, tais como:

recursos  humanos,  saúde,  suprimento,  manutenção,  engenharia,  transporte  e

salvamento.  Pois  bem, a Função de Combate  Logística  dita  a  permanência  do

combatente em ação no campo de batalha e sua importância é ainda maior, dada a

complexidade dos meios de tecnologia empregados em equipamentos militares.

A evolução dos aparatos militares em todo mundo vem pressionando uma

mudança  profunda  na  Doutrina  Militar  brasileira,  que  procura  adequar-se

oportunamente a essa onda de evolução.

Não  é  de  agora  que  vivemos  uma  profunda  mudança  na  evolução  de

equipamentos bélicos ao redor do mundo, fato que pode ser atribuído ao poder

econômico que a indústria bélica possui, pois movimenta grandes expensas e o

seu impacto no produto interno bruto dos países é bem relevante ou atribuído ao

poder dissuasório e consequente aumento do poder de soberania que as nações

imprimem aos seus Estado. A modernização de materiais de emprego militar é um

caminho sem volta, e o Brasil não pode abster-se dessa tendência mundial.

A  Estratégia  Nacional  de  Defesa  determina  que  cada  uma  das  Forças

desenvolva o seu Programa de Articulação e o Escritório de Projetos do Exército

Brasileiro enumera alguns desses produtos que devem ser entregues dentro deste

Programa. O desenvolvimento de mais uma família de fuzis, a aquisição de um

moderno Sistema de Defesa Antiaérea, a modernização da aviação, a incorporação

à Força Terrestre de mais de 2.000 veículos de uma nova família de blindados, 

entre outros.

Dado o extenso rol de projetos do Exército, este trabalho pretende discorrer

sobre o Projeto Guarani e sobre o qual será apresentado algumas considerações

sobre a Função de Combate Logística em um ataque frontal/penetração/infiltração



comparando com a doutrina de outros exércitos e as experimentações doutrinárias 

existentes.

A Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Média sobre Rodas -VBTP MR

- Guarani é uma viatura da família de veículos blindados de combate, desenvolvido

pela empresa italiana IVECO. Pensada inicialmente para suceder o EE-11 Urutu,

foi  denominado inicialmente  Urutu  3,  é  um veículo  modular,  tração 6  x  6,  com

diferentes versões. O chassi é formado por duas longarinas na base do veículo,

que  abriga  transmissão  e  sua  caixa,  suspensão  e  dois  diferencias.  Com essa

estrutura  base  podem ser  montadas diferentes variações de veículo  tais  como:

Viatura Blindada de Transporte de Pessoal (VBTP), Viatura Blindada de Combate Morteiro

Médio  (VBC Mrt  Me),  Viatura Blindada  Especial  Posto  de Comando (VBEPC),  Viatura

Blindada Especial Oficina (VBE Ofn), Viatura Blindada de Combate Anticarro - Leve de

Rodas (VBC AC LR), dentre outras, totalizando 17 possibilidades.

FIGURA 1 – Viatura Blindada de Transporte de Pessoal (VBTP-MR) - Guarani

Tipo Blindado de Transporte de Pessoal - Médio sobre Rodas

Local de origem Brasil

História Operacional
Em serviço Desde 2012
Utilizadores Brasil e Líbano

História de Produção
Fabricante Iveco
Custo unitário R$ 3.644.076,17
Quantidade Produzida 2044 unidades planejadas

Especificações
Peso 14.3 t

Comprimento 6.91 mt

Largura 2,7 mt

Altura 2.34 m

Tripulação 11 tripulantes

Blindagem do veículo 30 mm de aço balístico contra munição 7.62mm

Armamento Primário Canhão automático de 30mm

Armamento Secundário Metralhadora de 7.62mm

Motor Iveco FPT Cursor 9 383 hp (286 000 W)
Suspensão Hidropneumática 6x6 e 8x8

Alcance Operacional 600 km

Velocidade 110 km/h



O Estado Maior do Exército aprovou em 2010 as Bases doutrinárias de uma

Brigada  de  Infantaria  Mecanizada  e  do  Batalhão  de  Infantaria  Mecanizado  e

estabeleceu  as  diretrizes  para  a  sua  implantação  em caráter  experimental.  As

ações deverão ocorrer de forma gradativa e por Função de Combate, iniciando no

nível Pelotão até o nível Grande Unidade.

O 33º Batalhão de Infantaria Motorizado foi escolhido como Unidade modelo

para  a  experimentação  doutrinária,  fruto  de  sua  localização  na  fronteira  e

consequente utilização de VBTP - MR Guarani em Operações de prevenção de

crimes transfronteiriços e a excelências na sua infraestrutura. O EME definiu os

Elementos  Essenciais  de  Informação  Doutrinária  e  os  parâmetros  a  serem

seguidos até o nível Batalhão.

1.1 PROBLEMA

Com o início dos estudos para a formulação de uma nova doutrina para o

Batalhão  de  Infantaria  Mecanizado,  alguns  erros  devem  ser  evitados,  com  o

objetivo de evitar desperdícios de tempo e recursos.

O Exército já possui, em sua composição, Unidades de Infantaria Blindada

que poderão contribuir para a formulação da doutrina de Infantaria Mecanizada na

Função de Combate Logística em um ataque de penetração, infiltração e frontal,

como por exemplo os Batalhões de Infantaria Blindado.

O  Batalhão  de  Infantaria  Mecanizado,  fruto  da  sua  blindagem  e  grande

mobilidade, terá o melhor daquilo que existe em um Batalhão de Infantaria e a

flexibilidade e ação de choque que existem nas Unidades com grande alcance por

terem em sua composição Viaturas com grande alcance e poder de choque. Logo,

deverá  possuir  em  sua  estrutura  componentes  que  possibilitem  ampliar  suas

potencialidades.

Neste sentido, surge o seguinte questionamento: quais as possibilidades e

limitações de um Batalhão de Infantaria Mecanizado (BI Mec), em relação a Função

de Combate Logística, quando realizando um ataque frontal, de penetração e de

infiltração.

1.2 OBJETIVOS

Com a finalidade de apresentar as características e peculiaridades da Logística

do Batalhão de Infantaria Mecanizado em diversos tipos de ataque, vamos descrever

as atividades da logística de um Batalhão de Infantaria Blindado (BIB),



que  será  a  base  para  entendermos  a  logística  de  um  Batalhão  de  Infantaria

Mecanizado.

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. Descrever  a  Logística  na  medida  certa,  que  é  a  tendência  da  logística

mundial e que deverá ser seguida pelo Exército na concepção de um Batalhão de

Infantaria Mecanizado.

b. Examinar a logística nas Forças Tarefas Blindadas para verificar se há 

simetria no emprego dos Batalhões de Infantaria Mecanizados;

c. Identificar  as  possibilidades  e  limitações  de  um  Batalhão  de  Infantaria

Blindado no ataque frontal,  de penetração e de infiltração, comprando-o com as

possibilidades de um Batalhão de Infantaria Mecanizado;

d. Identificar as possibilidades e limitações de um Batalhão de Infantaria 

Mecanizado no ataque na função de combate Logística;

e. Comparar  as  possibilidades  e  limitações  do  Batalhão  de  Infantaria

Mecanizado  na  função  de  combate  logística  com  outros  exércitos  e  com

experimentações doutrinarias existentes.

f. Examinar qual a importância que os militares de um Batalhão de Infantaria 

Mecanizado dão a função de combate logística.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

A  presente  pesquisa  justifica-se  pelo  fato  de  os  batalhões  de  infantaria

mecanizados  serem  novas  peças  de  manobra  utilizadas  pela  Força  Terrestre.

Logo,  a  análise  das  diversas  Funções  de  Combate  para  o  desenvolvimento  e

criação de doutrina é de grande relevância para o aprimoramento constante da

Força. Os Batalhões de Infantaria Mecanizados são uma tendência devido à sua

grande mobilidade e flexibilidade para operações terrestres, podendo ser utilizados

em operações convencionais, ou em operações de Garantia da Lei e da Ordem,

como por exemplo a do Complexo da Maré. A logística é uma das Funções de

combate que merecem aprofundamento.

Com a evolução do conhecimento e a rapidez nas decisões em todos os níveis

aumenta a necessidade de termos uma Força Terrestre moderna,  rápida e flexível

para diversas situações. O Batalhão de Infantaria Mecanizado, somado a eficientes



Funções de Combate, em especial a logística, constitui-se em uma excelente peça

de manobra para a atuação em diversas situações de combate.

2. METODOLOGIA

Com a intenção de coletar dados e delimitar uma solução para os problemas

acima descritos, foram utilizadas as seguintes ferramentas da obtenção de dados e

tabulação de amostras: questionário aplicado aos capitães alunos da ESAO 2017

que  serviram  em Grandes  Unidades  equipadas  com a  viatura  Guarani,  leitura

analítica e fichamento das fontes 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 a compreensão das necessidades

dos militares.

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 pelas entrevistas exploratórias e

seguida  de  questionário  para  uma  amostra  com vivência  profissional  relevante

sobre o assunto.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

A pesquisa será orientada em documentos esparsos e não codificados com

fulcro de tirarmos das fontes disponíveis o máximo de analogia possível. A doutrina

da Infantaria Mecanizada não dispõe de uma literatura rica em argumentação e

casos concretos. Teremos que formular o conhecimento utilizando como subsídios

os fundamentos e os princípios da Cavalaria Mecanizada que se utiliza das viaturas

Urutus, sobre rodas, e da Infantaria Blindada que utiliza o M-113, sobre lagarta.

Dessa forma integraremos a logística  daquele  com as capacidades e  forma de

emprego  deste.  Muitos  conceitos  serão  explicados,  a  fim  de  encontrarmos  as

semelhanças entre as tropas. A análise literária será do período de 2010 a 2016,

período este de grande produção doutrinária e coincidente com a implementação

da doutrina de Infantaria Mecanizada.

O limite anterior tem como marco a Portaria 038 do Estado Maior do Exército de

08 de junho de 2010,  que aprovou em caráter experimental  a Base Doutrinária  da

Brigada de Infantaria Mecanizada e o seu limite posterior é a Portaria Normativa Nº

40/MD, de 23 de junho de 2016 que trata da Doutrina de Logística Militar. As Fontes



de consulta são atuais e modernas e vão ajudar a entender os fundamentos de

emprego e a intenção da Força na utilização da Infantaria Mecanizada.

Foram utilizadas as palavras-chave Mecanizada, Logística, Guarani, Forma

de Emprego e tecnologia, 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),  sendo  selecionados apenas os  artigos  em português,  inglês  e

espanhol. O sistema de busca foi complementado pela coleta manual de relatórios

de exercícios militares, panfletos comerciais de empresas do ramo de defesa, bem

como de manuais de campanha referentes ao tema.

a. Critério de inclusão:

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

Tropas Mecanizadas e;

- Estudos qualitativos sobre as características da Brigada de Infantaria 

Mecanizada.

b. Critérios de Exclusão:

- Estudos que abordam o emprego de tropas de natureza Mecanizada

2.1 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, questionário e grupo focal.

2.2.1 Questionário

A população que será analisada é composta por capitães e tenentes que

compõem os quadros das unidades de infantaria mecanizada e (ou) participaram

de alguma experimentação doutrinária da Infantaria Mecanizada além de militares

de logística das seções de comando dos batalhões de infantaria.

A população  será  uma inferência  de militares que  possivelmente tiveram

contato com a doutrina da infantaria mecanizada. Além de trazer maior veracidade

aos dados que serão analisados, a população é extremamente crítica e contribuirá

de forma significativa ao estudo em tela.

Ao determinarmos a população que será avaliada devemos aplicar um índice

de  confiança  à  população  para  que  aquela  fatia  do  todo  represente  de  forma

confiável a impressão da população.



A amostra que será estudada foi estimada em 40 capitães de infantaria do

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da turma de 2017 que já tem experiência

com tropas de Infantaria Mecanizada

Os questionários foram distribuídos de forma indireta, por meio de e mail ou

questionário eletrônico, para ganhar tempo e deixar o militar mais à vontade para

responder.

Para evitar uma má interpretação por parte dos militares que irão responder

o questionário, o mesmo foi aplicado em 12 capitães do curso da EsAO 2017, que

satisfaziam os pré-requisitos da amostra. Logo, o questionário se mostrou de fácil

entendimento e eficiente para a finalidade deste estudo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Função de Combate Logística é extremamente importante para o conflito

moderno  e  as  inovações  tecnológicas  implementadas  de  forma  contundente  e

progressivas  aumentam essa  certeza.  A  pesquisa  mostra  que  os  militares  têm

grande preocupação com a Logística das operações militares

Antes  de  desenvolvermos  os  resultados  de  nossa  pesquisa  é  imperioso

citarmos o conceito da logística na Medida Certa, que visa adequar as Unidades

Militares as diversas situações que podem ocorrer. Na atualidade, não há espaço

para  estruturas  logísticas estáticas e  com pouca flexibilidade.  Os Batalhões  de

Infantaria Mecanizados devem estar preparados para terem esta flexibilidade em

sua estrutura logística.

A  dinâmica  do  espaço  de  batalha  exige  a  constante  avaliação  das
capacidades  necessárias  para  que  a  Força  Terrestre  possa  atuar  nas
Operações no Amplo Espectro. Tal consideração traz implícito o desafio de
conceber  uma  logística  que  seja  capaz  de  ajustar-se  à  multiplicidade  de
situações de emprego, com suas nuances e especificidades. Essa “logística
na medida certa” deve ser capaz de prever e prover o apoio em materiais e
serviços necessários para assegurar a essa força liberdade de ação,

amplitude do alcance operativo e capacidade de durar na ação. (BRASIL,
2014, p. 11)

Os Batalhões de Infantaria Blindados possuem características similares ao

aos  BI  Mec  e  devemos  utilizar  a  sua  estrutura  e  sua  expertise  para  tiramos

conclusões acerca da logística na medida certa para os BI Mec.

O objetivo da logística é tornar disponíveis os produtos e serviços no local

onde são necessários e no momento que são desejados e por sua vez conforme

disciplina o Glossário das Forças Aramadas, MD35-G-01, temos que a Logística



Militar  é  um  conjunto  de  atividades  necessárias  para  apoiar  a  criação,

movimentação, engajamento, desengajamento e desativação de um comando ou

força operativa, com base nas estimativas de necessidades por eles formulados.

Logo, a logística de um BI Mec deve ser capaz de apoiar todas as operações

desta Unidade de acordo com as necessidades formuladas que podem variar de

acordo  com  diversas  demandas,  evitando  redundância  de  mão  de  obra,

descontinuidade no apoio, indisponibilidade dos produtos e serviços e a quebra no

ciclo manutenção.

Ainda  com relação  aos  pressupostos  da  logística  militar  e  utilizando-se  dos

conceitos do manual EB-20-MC-10.204 que define a logística das operações ofensivas,

verificamos  que  esta  demanda  um  grande  apoio,  requerendo  antecipação  de

necessidades nos locais mais prováveis onde possam ocorrer e o estabelecimento de

nível  de  serviços  com  prioridade  para  as  organizações  que  participam  da  ação

principal.  Ou  seja,  a  Função  de  Combate  Logística  nas  operações  ofensivas,  em

especial  em  ataques  de  penetração,  infiltração  e  penetração  devem  utilizar

informações preditivas e confirmatórias para descentralizarem com eficiência e eficácia

a estrutura logística necessária para apoiar as ações ofensivas.

Após estas breves explicações a respeito dos pressupostos da Função de

Combate Logística passemos a entender como que essa logística é aplicada aos

batalhões  de  infantaria  blindados  para  que  possamos concluir  sobre  a  referida

função nos BI Mec.

Os BIB já estão presentes na estrutura da Força Terrestre e possuem know

how  e expertise  para  aplicarmos  aos  batalhões  de  infantaria  mecanizado.  No

quadro abaixo demonstramos uma breve comparação da quan�dade de viaturas u�lizadas em unidades de

infantaria blindada e mecanizados conforme os respec�vos quadros de cargo:



Quantidade

Tipo de
Viatura

BIB BI Mec

Viatura Blindada Especializada 14 2

Viatura Blindada de Transporte 45 51

Viatura Blindada 10 14

Viatura Blindada Não Especializada 1 80

TOTAL 70 147

Fonte: O Autor

O quadro acima tem por objetivo comparar a quantidade de viaturas das

duas  unidades  e  demonstrar  o  aumento  da  demanda  na  Função  de  Combate

Logística devido ao aumento no ciclo de manutenção, reposição de peças, pessoal

especializado, etc. O BI Mec tem o dobro de Viaturas do que o BIB, além de ter

mais tecnologia aplicada.

Logo, com a quantidade de viaturas que tem a mais e com mais tecnologia, a

Função de combate logística do batalhão de infantaria mecanizado fica prejudicada, se

comparada a do BIB, porque exige a necessidade de mais pessoal especializado.

Nos batalhões mecanizados e blindados a tarefa logística de manutenção é

de reponsabilidade dos Pelotões de Manutenção e no quadro  de cargo abaixo

podemos comparar os efetivos e as especializações entre as unidades

BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO

GRUPO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA

Mecânico de Viatura Blindada 2 Mecânico de Viatura Blindada 2

Mecânico Eletricista de Viatura Auto 1 Mecânico Eletricista de Viatura Auto 1

Mecânico de Viatura Sobre Rodas 1 Mecânico de Viatura Sobre Rodas 1

Mecânico de Equipamento Eletrônico 3 Mecânico de Equipamento Eletrônico 0

Mecânico de Equipamento Optrônico 1 Mecânico de Equipamento Optrônico 0

Auxiliar de Mecânica Auto 6 Auxiliar de Mecânica Auto 6

Motorista de Viatura Blindada Especial 6 Motorista de Viatura Blindada Especial 0

Auxiliar de Mecânica Elétrica 6 Auxiliar de Mecânica Elétrica 2

TOTAL 26 TOTAL 12

1ª TURMA DE MANUTENÇÃO

Mecânico de Viatura Blindada 1 Mecânico de Viatura Blindada 1

Auxiliar de Mecânico Auto 2 Auxiliar de Mecânico Auto 2

Motorista de Viatura Blindada Especial 1 Motorista de Viatura Blindada Especial 0

Auxiliar de Mecânica Elétrica 1 Auxiliar de Mecânica Elétrica 1

TOTAL 5 TOTAL 4



2ª e 3ª TURMAS DE MANUTENÇÃO

Mecânico de Viatura Blindada 2 Mecânico de Viatura Blindada 2

Auxiliar de Mecânica Auto 2 Auxiliar de Mecânica Auto 2

Motorista de Viatura Blindada Especial 2 Motorista de Viatura Blindada Especial 0

Auxiliar de Mecânica Auto 2 Auxiliar de Mecânica Auto 2

Auxiliar de Mecânica Elétrica 2 Auxiliar de Mecânica Elétrica 2

TOTAL 10 TOTAL 8

Fonte: O Autor

Como podemos ver, no quadro a cima, o quadro de cargo (QC) aprovado

pela 1ª Subchefia do Estado Maior do Exército em 31 de julho de 2015 utilizou uma

estrutura já existente no Organograma da Força Terrestre para desenvolver o QC

do  batalhão  de  infantaria  mecanizado,  guardadas  as  proporções  e  as

peculiaridades desta nova unidade.

Na estrutura do grupo de manutenção de viatura de um BI Mec foram incluídos

militares  responsáveis  pela  manutenção  de  equipamentos  eletrônicos  e  optrônicos,

além de 09 motoristas de viaturas especializada como as viaturas oficina. Esta nova

estrutura possibilitou uma maior capacidade logística para o BI Mec.

Como  demonstrado  no  quadro  acima,  vimos  que  os  elementos  de

manutenção do BI Mec foram inspirados na estrutura do Batalhão de Infantaria

Blindado, em função de sua experiência nas operações ofensivas e por possuir as

seguintes missões, possibilidades e limitações, conforme dispõe o manual C 7-20:

1. Missão do Batalhão de Infantaria Blindado  
a. Cerrar sobre o inimigo para destrui-lo, neutralizá-Io ou captura-lo 
utilizando o fogo, a manobra e o combate aproximado.
b. Manter o terreno, impedindo, resistindo e repelindo o assalto inimigo por
meio do fogo do combate aproximado e de contra-ataques.
2. Possibilidades:
a.Executar operações ofensivas e defensivas 
continuadas. b.Efetuar operações de junção.
c. Realizar a transposição imediata de cursos de água com as viaturas 
blindadas das Cia Fuz Bld.
d.Realizar ligações de combate.
e.Operar sob condições de pouca visibilidade.
f.Realizar operações com grandes unidades motorizadas e mecanizadas.
g. Compor estruturas provisórias, valor frações, com seus meios orgânicos,
a fim de cumprir missões específicas.
h. Sua capacidade de durar na ação poderá ser ampliada, desde que seja
reforçado com meios de combate,  apoio ao combate e, principalmente,
apoio logístico.
3. Limitações
a.Mobilidade restrita nos terrenos montanhosos, arenosos, pedregosos, 
pantanosos e de vegetação densa.
b.Limitada proteção antiaérea.



c. Limitada capacidade de atuar sob condições meteorológicas adversas, 
que reduzem sua mobilidade.
d. Limitada linha de visada ao operar em áreas edificadas e de vegetação 
densa
e. Limitada capacidade de operar em terreno onde existam meios 
anticarro e obstáculos artificiais inimigos.
f. Dificuldade em assegurar o sigilo das operações, em virtude do ruído e 
da poeira produzidos em deslocamentos.
g. Necessidade de apoio de elementos de engenharia, artilharia, logística 
e meios aéreos (Aviação do Exército e da Força Aérea).
h. Necessidade de grande apoio logístico, particularmente dos 
suprimentos de classe III, V e IX.

A partir da análise da missão, das possibilidades e limitações do batalhão de

infantaria blindado, conforme disciplina o Manual de Campanha C 7-20 e conjugando

estas características com a comparação da composição do quadro de cargos do Grupo

de  Manutenção  e  1ª,  2ª  e  3ª  Turmas  de  Manutenção  nos  permite  mais  uma vez

concluirmos sobre a utilização do know how do BIB para a formulação da missão e das

atividades e tarefas do batalhão de infantaria mecanizado, segundo a Portaria nº 114-

EME  de  17  de  outubro  de  2016  que  aprova,  em  caráter  experimental,  a  Base

Doutrinária de batalhão de infantaria mecanizado e dá outras providências.

A aquisição de aparatos tecnológicos nos conflitos modernos é um caminho

sem volta e o trabalho apresentado demonstra claramente que o militar tem grande

preocupação com a logística envolvida na inserção destes instrumentos.

A análise Logística deverá levar em consideração diversos fatores a fim de

permitir um conjunto de medidas para assegurar uma base sólida de apoio para um

sistema durante o ciclo de vida para o qual foi programado e acredito que esta é a

grande preocupação apresentada pelos militares.

Não  basta  investirmos  em  pesquisas  de  ponta  e  no  posterior

desenvolvimento de novas tecnologias sem termos a certeza de que manteremos

uma rede mínima de apoio para aquele sistema e a implementação dos batalhões

de infantaria mecanizados deverão conviver com essa preocupação.

Essa  rede  mínima  de  manutenção  passa  por  diversas  etapas,  desde  a

capacitação de mão de obra especializada, desenvolvimento de linhas de produção

de peças de reposição, planejamento de uma futura repotencialização do ativo para

ampliação  do  seu  ciclo  econômico  e  outras  medidas  logísticas  para  o  maior

aproveitamento do aparato tecnológico. Não é intenção desta pesquisa entrarmos

no detalhamento da logística envolvida por trás da implantação de uma tecnologia,

mas é interessante ressaltá-la para mostrar que não há simplicidade na decisão e

isso fica claro com a amostra das pesquisas onde um percentual expressivo coloca

a função logística em prioridade.
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Fonte: O Autor

Um Batalhão de Infantaria Mecanizado pode realizar as seguintes formas de

manobra  em  Operações  Ofensivas:  o  ataque  frontal,  a  penetração,  o

desbordamento, o envolvimento e a infiltração. Abordamos em nossa pesquisa as

manobras de Infiltração, penetração e ataque frontal, conforme a figura abaixo, que

mostra um ataque limitado:

Figura: Ataque Limitado – C7-20

No ataque de Penetração, o batalhão passa através das principais posições

defensivas com a finalidade de romper a continuidade da posição inimiga e essa

forma de manobra é realizada quando o inimigo não apresenta flancos vulneráveis,

quando está distendido em frente muita extensa, quando o terreno permite boa

observação e emprego eficiente de armas de apoio e há disponibilidade de forte

apoio de fogo.



Figura: Ataque de Penetração – C7-20

Temos  a  forma  de  manobra  Infiltração,  que  se  caracteriza  pelo

desdobramento  à  retaguarda  de  uma  posição  inimiga  por  meio  de  um

deslocamento dissimulado com a finalidade de cumprir uma missão que contribua

diretamente para o sucesso de uma manobra do escalão enquadrante e que tem

diversos objetivos tais como: atacar posições sumariamente organizadas,  atacar

pontos  fortes,  reservas,  instalações  de  comando  ou  logísticas  no  flanco  ou

retaguarda do inimigo entre outros.

Figura: Ataque de Infiltração – C7-20

Diante das formas de manobra,  para os quais os batalhões de infantaria

mecanizados devem estar aptos a realizarem, questionamos sobre a avaliação da

função  de combate  logística  em operações  ofensivas  do  batalhão de  infantaria

mecanizado e os resultados foram os seguintes:



AVALIAÇÃO (%)
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Fonte: O Autor

Os índices apresentados retratam a dificuldade em se manter um alto grau

de operacionalidade em um batalhão de infantaria mecanizado, principalmente em

operações ofensivas. A pesquisa perguntou sobre o desempenho da Função de

Combate Logística e obteve como resposta: 40 % de REGULAR.

Conforme disciplina o Manual de Batalhão de Infantaria o gerenciamento das

atividades logísticas é orientado para os objetos e objetivos básicos – o MATERIAL

e o HOMEM. Logo, se 40% da amostra acredita que o desempenho da Função de

Combate Logística está no nível Regular, que é o menor nível, devemos inferir que

existe grande preocupação com o MATERIAL ou com o HOMEM.

A Logística do MATERIAL fica a cargo do S4 e engloba todas as atividades

logísticas centradas no material, tais como o Suprimento, que envolve os pedidos,

recebimentos, estocagem e distribuição às diversas frações; a Manutenção, que

engloba processamento de suprimento de manutenção e a evacuação do material

e por fim a atividade de Transporte que envolve a realização dos deslocamentos da

tropa e a distribuição de suprimento.

Dentro  do  planejamento  da  logística  de  um  batalhão  de  infantaria

mecanizados devemos ter em mente diversos itens para o planejamento adequado,

tais como: Combustível, Munição, Pessoal Especializado, Localização das áreas de

apoio,  evacuação  do  material,  comando  e  controle  e  o  acompanhamento  das

operações. Todas devem ser bem conduzidas em operações militares sob risco de

levarem a operação ao fracasso. A pesquisa mostra que a necessidade de



acompanhamento das operações militares é considerada o item mais relevante no

planejamento das Operações em um batalhão de infantaria mecanizado.

ITENS MAIS RELAVENTES PARA O PLANEJAMENTO
LOGÍSTICO

OUTROS

COMBUSTÍVEL

ACOMPANHAMEN
TO DAS MUNIÇÃO

OPERAÇÕES PESSOAL

ESPECIALIZADO
LOCALIZAÇÃO DAS
ÁREAS DE APOIO

EVACUAÇÃO DO
COMANDO E MATERIAL

CONTROLE

Fonte: O Autor

Por fim, vamos comparar a estrutura logística do batalhão de infantaria com

outra  unidade  similar  no  mundo  para  que  possamos  comparar  as  suas

semelhanças  e  suas  diferenças  e  por  fim  concluirmos  sobre  uma  possível

oportunidade de melhoria para as nossas tropas.

Figura: M1126 Stryker ICV.



A  Brigada  de  Combate  de  Stryker  (SBCT)  é  uma  força  de  infantaria

mecanizada estruturada em torno do veículo blindado de 8 rodas Stryker.  Uma

Brigada Stryker pode ser implantada por via aérea no teatro de operações em até

96 horas, muito menos do que o necessário para transportar uma brigada blindada.

As Brigadas Stryker foram projetadas para ocupar o fosso entre alta mobilidade,

mas baixa proteção de brigadas de infantaria e as poderosas, mas lentas e difíceis

de implantar brigadas blindadas.

A  brigada  contém  seis  batalhões  nos  EUA  e  assumiu  a  sua  estrutura

organizacional  atual  a  partir  de  9  de  julho  de  2015,  quando a  81ª  Brigada  se

converteu  de  uma  Brigada  Mecanizada  a  Stryker  e  algumas  unidades  são

anexadas à 2ª Divisão de Infantaria.

Imagem: Organograma da Brigada Stryker



O Exército americano possui em sua estrutura a Brigada Stryker e esta tem

como principal meio de transporte o Veículo M1126 Stryker ICV. Devemos levar em

consideração que a viatura americana está no Exército há 15 anos e o Exército

Americano  possui  logística  focada  no  setor  privado  e  não  tem  soldados  com

alistamento militar obrigatório, logo sua manutenção é muito diferente da brasileira.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mecanização dos Batalhões de Infantaria aumentará consideravelmente a

demandará pela necessidade de Suprimentos em diversas classes,  com grande

ênfase  em Combustível  e  óleos  lubrificantes,  armamento  e  munição,  peças  de

reposição e moto mecanização.

Não  há  dúvidas  de  que  o  salto  de  qualidade  nas  operações  miliares,

principalmente em operações ofensivas de Ataque é uma realidade e o Exército

Brasileiro está alinhado com o futuro.

O  Guarani,  que  é  a  essência  dos  batalhões  de  infantaria  mecanizado,

retratam essa evolução. Uma plataforma versátil e modular que vai permitir à Força

Terrestre  maior  agilidade  e  ação  de  choque  nas  suas  operações  tanto  em

ambientes urbanos, em Operações de apoio aos órgãos governamentais quanto

em Operações Ofensivas e Defensivas.

A análise dos dados demonstra, contudo, uma acentuada preocupação dos

militares  em  face  da  evolução  dos  equipamentos  que  mobíliam  as  tropas

mecanizadas. A necessidade logística não é uma variável fácil de ser mensurada

nem pode deixar de ser constantemente revista, depende ainda de fatores externos

a  Administração  castrense.  É  extremamente  importante  continuarmos  o

aprimoramento de nossa logística militar com um olhar para o futuro e trocando

experiência com diversos atores.



Com uma grande quantidade de viaturas nas organizações Militares vai aumentar a

necessidade  de  manutenção  e  de  mão  de  obra  especializada  para  atender  o

aumento de viaturas em operações ofensivas do ataque de penetração, infiltração

e desbordamento. O QC das Unidades Mecanizadas deve manter militares com

especializações adequadas para continuar apoiando as Operações, assim como é

feito nos Batalhões de Infantaria Blindado.

Conclui-se, portanto, que é inegável o distanciamento entre as necessidades

das  pequenas  frações  e  as  soluções  tecnológicas  disponíveis  ou  em

desenvolvimento,  exigindo  uma  maior  interação  entre  as  partes,  para  evitar

desperdícios de tempo e financeiros em projetos de pouca aplicabilidade
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SOLUÇÃO PRÁTICA

Com o presente trabalho buscou-se evidenciar as dificuldades envolvidas no

planejamento de Operações Ofensivas de um Batalhão de Infantaria Mecanizado.

Apresentamos ainda a importância da referida Função de Combate e a preocupação

que esta Função desperta nos militares.

A proposta  para uma solução  prática  é  que a  função de Comandante de

Pelotão de Manutenção que hoje, conforme Quadro de Cargo (QC) aprovado pela 1ª

Subchefia do Estado Maior do Exército em 31 de julho de 2015, QC 0746.31.02, é

ocupado por um 1º Ten da Arma de Infantaria com habilitação em Material Bélico

(152) deveria ser ocupada por um 1º Ten do Quadro de Material Bélico (8109) com

habilitação em Blindados (107).

Cargos REFERECIAÇÃO

SITUAÇÃO Discriminação Ocupante

do Cargo ARMA/QD/S HABILITAÇÕ
Efetivo EFET/M P/G

V-QM ES

Comandante de

ATUAL Pelotão de 1º Ten 1 1 16 8107 152 000

Manutenção

Comandante de

SUGESTÃO Pelotão de 1º Ten 1 1 16 8109 107 000

Manutenção

Com essa modificação acredito que a capacidade da Função de Combate

Logística na Tarefa Manutenção em Operações Ofensivas de ataque de penetração,

infiltração e frontal será potencializada pela experiência profissional do 1º Ten de

Material Bélico e por ser o profissional, mais apto a realizar Logística de manutenção

desse grande efetivo de viaturas que tem um Batalhão de Infantaria mecanizado.
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