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O BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO NA MARCHA PARA O
COMBATE: O EMPREGO DA FUNÇÃO DE COMBATE INTELIGÊNCIA

Rafael de Abreu Bicalho
Luimar José da Silva Junior

RESUMO
Este artigo pretende fornecer subsídios para responder ao problema acerca do emprego da Função
de  Combate  Inteligência  pelo  Batalhão  de Infantaria  Mecanizado  (BI  Mec),  no  contexto  de  uma
operação de Marcha para o Combate. Nesse sentido, o estudo bibliográfico e posterior comparação
das doutrinas vigentes no Exército Brasileiro e no Exército dos Estados Unidos, permitiram identificar
as características das tropas de infantaria dotadas de viaturas blindadas de transporte de pessoal
sobre rodas e suas capacidades para realizarem atividades de vigilância, reconhecimento e aquisição
de alvos. O enfoque foi sobre aquelas características e capacidades que permitissem à tropa fornecer
conhecimentos que desenvolvam a consciência situacional do comandante da unidade em operações
de marcha para o combate. Em seguida um debate, realizado por meio de um grupo focal, permitiu
identificar  as  características  do  BI  Mec  e  de  suas frações  e,  também,  identificar  as  atividades  e
tarefas da F Cmb Intlg  para as  quais  o BI  Mec possui  maior  aptidão.  Ao final,  considerando os
aspectos levantados e os conhecimentos adquiridos, o estudo apresenta uma proposta de capítulo
para o Manual  de Combate do BI  Mec,  tratando do emprego da F Cmb Intlg  na Marcha para o
combate.

Palavras-chave: Inteligência,  Marcha para  o Combate,  Vigilância,  Reconhecimento,  Aquisição  de
Alvos, Consciência situacional.

ABSTRACT
This article intends to provide subsidies to answer the problem about the use of the Combat Function
Intelligence by the Mechanized Infantry Battalion, in the context of a Movement to Contact operation.
In  this  sense,  the  bibliographic  study  and  subsequent  comparison  of  the  doctrines  in  use  in  the
Brazilian Army and in the United States Army, in order to identify the characteristics of the infantry
troops equipped with armored personnel carriers vehicles on wheels and their capacities to carry out
activities  of  surveillance,  reconnaissance  and  acquisition  of  targets.  The  focus  was  on  those
characteristics and capabilities that would allow the troop to provide knowledge that would develop
situational awareness of the unit commander in combat operations.  Then, a discussion, carried out
through a focus group, allowed to identify the characteristics of the Mechanized Infantry Battalion and
its fractions and also to identify the activities and tasks of the Combat Function Intelligence for which
the Mechanized Infantry Battalion has the highest aptitude. In the end, considering the aspects raised
and  the  knowledge  acquired,  the  study  presents  a  chapter  proposal  for  the  Mechanized  Infantry
Battalion Combat Manual, dealing with the use of the Combat Function Intelligence in the movement
do contact operation.

Keywords: Intelligence,  Movement  to  contact,  Surveillance,  Reconnaissance,  Target  Acquisition,
Situational understanding
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1 INTRODUÇÃO

Em decorrência do cenário de evolução das ameaças mundiais, acentuadas

nas últimas décadas, e com vistas a preparar as Forças Armadas (FA) brasileiras

para  o  enfrentamento  da  pressão  internacional  e  de  possíveis  ameaças,  as

providências adotadas pela Presidência da República e pelos comandos das Forças

Armadas deram origem a planos e programas para a estruturação, desenvolvimento

e  transformação  das  Forças  cujo  objetivo  principal  é  dota-las  de  maior  poder

dissuasório.

Coerente  com o ambiente operacional,  o Processo de Transformação do
Exército  tem  por  objetivo  dotar  a  Força  de  novas  competências  e
capacidades,  preparando suas tropas para o cumprimento  de  missões  e
tarefas  na  Era  do  Conhecimento.  A  obtenção  dessas  competências  e
capacidades é fundamental  para que uma F Ter possa atuar  em todo o
espectro dos conflitos, alcançando o efeito dissuasório que devem ter as FA
de um país (BRASIL, 2014a, p. 7-2) .

Dentre os 7 (sete) Projetos Estratégicos do Exército (PEE), que são os vetores

do  Processo  de  Transformação  da  Força,  se  destaca  o  Projeto  Estratégico

GUARANI, cujo objetivo é transformar as Organizações Militares (OM) de Infantaria

Motorizada em Mecanizada e modernizar as OM de Cavalaria Mecanizada (C Mec).

Nesse  processo  se  encontra  a  transformação  dos  Batalhões  de  Infantaria  (BI)

Motorizada (Mtz) em Mecanizada (Mec), que é a razão deste trabalho, tendo em

vista  a  necessidade  de  adequação  ou  criação  de  uma  Base  Doutrinária  e,  por

consequência, de novas competências e capacidades para essa OM.

1.1 PROBLEMA

No contexto de atualização doutrinária do BI Mec, tendo como foco a operação

ofensiva do tipo Marcha para o Combate (M Cmb), admitindo-se a importância da

Consciência Situacional para a consecução de objetivos militares e compreendendo

o  papel  fundamental  da  Função  de  Combate  (F  Cmb)  Inteligência  (Intlg)  e  das

Informações, enquanto elementos do Poder de Combate Terrestre, para a obtenção

das capacidades operativas necessárias para o cumprimento de tarefas e missões

que cabem à determinada OM, foi formulado o seguinte problema:

Como  o  BI  Mec,  durante  seu  emprego  em  operações  de  Marcha  para  o

Combate, pode utilizar as capacidades afetas à Função de Combate Inteligência a

fim de fornecer consciência situacional ao Comandante da Unidade (Cmt U)?
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1.2 OBJETIVOS

A fim de contribuir com a atualização doutrinária do BI Mec, o presente estudo

pretende  apresentar  as  características  e  peculiaridades  do  BI  Mec  inerentes  à

Função de Combate Inteligência, que lhe permitem, em operações de Marcha para o

Combate, obter conhecimentos que favoreçam a consciência situacional do Cmt U,

comparando com a doutrina de outros Exércitos.

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) identificar as características peculiares da operação ofensiva Marcha para o

Combate;

b) identificar as tarefas e atividades da F Cmb Intlg mais afetas à M Cmb, suas

características e peculiaridades;

c) identificar as capacidades do BI Mec;

d) comparar as características, peculiaridades do emprego do BI Mec com a

doutrina de outros Exércitos;

e) analisar as capacidades do BI Mec que favoreçam o emprego da F Cmb

Intlg; e

f)  propor um texto sobre a F Cmb Intlg na M Cmb, que possa ser utilizado no

futuro manual do BI Mec.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Segundo  BRASIL  (2014a,  p.1-1),  a  Doutrina  Militar  Terrestre  é  um  dos

principais  vetores  do  Processo  de  Transformação  do  Exército  na  Era  do

Conhecimento e se baseia na atualização constante face às alterações na dinâmica

dos conflitos modernos. 

A partir da Base Doutrinária, são geradas as capacidades de uma U as quais

lhe asseguraram o poder para cumprir determinada missão ou tarefa. Ainda, para

atingir o nível máximo de prontidão1 operativa a U deve possuir as capacidades que

lhe são requeridas na plenitude. Entenda-se que isso engloba um conjunto de sete

1  Com a prontidão, as forças estão providas dos meios essenciais e organizadas para operações de combate (BRASIL, 2014,
p. 5-5).
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fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis:  Doutrina,  Organização

(e/ou processos), Adestramento, Material, Educação,  Pessoal e Infraestrutura –

que formam o acrônimo DOAMEPI (BRASIL, 2014a, p. 3-3).

Além disso,  segundo BRASIL (2014a, p.  7-3),  “os comandantes necessitam

obter  uma percepção  atualizada e  que reflita  a  realidade  sobre  o  ambiente  e  a

situação de tropas amigas e oponentes”, o que permite obter melhores subsídios

para o exame de situação e, por consequência, favorece a tomada de decisão.

Por tanto, este trabalho se justifica por buscar, através da pesquisa, identificar

as características e peculiaridades do BI Mec que lhe assegurem o desempenho das

atividades  e  tarefas  da F  Cmb Intlg  com vistas  a  permitir  ao Cmt  U explorar  o

máximo de sua capacidade operativa a fim de obter consciência situacional durante

as operações de Marcha para o combate.

Por fim, pretende-se apresentar uma proposta para o emprego do BI Mec em

atividades e tarefas da F Cmb Intlg durante operações de Marcha para o combate a

ser utilizada, ainda que em parte, na confecção do Manual de Campanha do BI Mec.

2 METODOLOGIA

A fim de cumprir  o  objetivo  geral  da pesquisa e apresentar  uma possível

solução para o problema, esta priorizou a leitura analítica e fichamento das fontes,

emprego de questionários, argumentação e discussão de resultados.

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

conceitos  de  pesquisa  qualitativa  em face  da  dificuldade  de  se  transformar  em

referências numéricas as percepções apresentadas por meio dos questionários e os

conhecimentos  depreendidos  através  do  estudo  bibliográfico.  Some-se  a  isso  a

restrição  de,  em  razão  da  especificidade  do  tema,  valorar,  estatisticamente,  o

emprego dos processos descritos na pesquisa.

No que tange o objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo

em vista a insuficiência de conhecimentos teóricos e práticos acerca do tema, o que

exigiu uma maior familiaridade com o tema, alcançada pela revisão bibliográfica e

realização  de  questionários  por  amostra  com certa  vivência  profissional  sobre  o

assunto.
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2.1 REVISÃO DE LITERATURA

O  delineamento  da  pesquisa  foi  iniciado  com  a  definição  dos  termos  e

conceitos, a fim de caracterizar o assunto e evitar a compreensão distorcida destes

permitindo  a  solução  do  problema  apresentado.  Para  isso,  baseou-se  em  uma

revisão de literatura no período de jan/2002 a jun/2017.

O limite anterior foi determinado a fim de aproveitarem-se os conhecimentos

contidos no Manual de Campanha 17-20, Forças Tarefas Blindadas.

Foram  utilizadas  as  palavras-chave  informações,  inteligência,  vigilância,

reconhecimento, aquisição de alvos, consciência situacional, doutrina, marcha para

o  combate  e  infantaria  mecanizada,  juntamente  com seus  correlatos  em inglês,

espanhol  e  francês,  na  base  de  dados  RedeBIE,  Pergamum,  Scielo,  em  sítios

eletrônicos  de  procura  na  internet  e  biblioteca  de  monografias  da  Escola  de

Aperfeiçoamento  de  Oficiais  (EsAO)  sendo  selecionados  apenas  os  artigos  em

português, inglês, espanhol e francês. 

Cabe  salientar  que  a  busca  sobre  infantaria  mecanizada  precisou  ser

adaptada, tendo em vista que, a exemplo do Exército americano, outros exércitos

dotam  suas  unidades  de  infantaria  mecanizada  com  viaturas  sobre  lagartas,

assemelhando-se, assim com a infantaria blindada brasileira.

Assim sendo, adotaram-se como parâmetro as referências relacionadas com

as  tropas  estrangeiras  dotadas  de  viaturas  blindadas  sobre  rodas,  no  caso

específico do Exército americano as tropas Strykers. 

O  sistema  de  busca  foi  complementado  pela  coleta  de  relatórios  da

experimentação doutrinária realizada na 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada (15ª

Bda Inf Mec), manuais de campanha referentes ao tema, do EB e dos EUA, em

períodos de publicação e em um questionário respondido por militares com vivência

nas Unidades de Infantaria Mecanizada do Exército Brasileiro.

Com relação ao tipo de operação militar, em se tratando uma operação de

guerra  e  não  tendo  ocorrido  o  emprego  da  Infantaria  Mecanizada  brasileira  em

operações  desta  natureza,  a  revisão  de  literatura  teve  enfoque  majoritário  nos

fundamentos da operação e nas considerações reconhecidamente preponderantes

para o sucesso deste tipo de operação militar.

a. Critério de inclusão:

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

consciência situacional, inteligência militar e infantaria mecanizada; e
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-  Estudos  qualitativos  sobre  as  capacidades  dos  Batalhões  de  Infantaria

Mecanizados.

b. Critério de exclusão: 

- Estudos que abordam o emprego de tropas de natureza cujas capacidades

sejam distintas das identificadas nos Batalhões de Infantaria Mecanizada; e

- Estudos que apresentem como foco central a descrição tecnológica e/ou os

equipamentos militares que não possuam capacidades relacionadas à consciência

situacional.

2.2 COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de questionário.

2.2.1 Grupo Focal

Devido  à  natureza  exploratória  da  investigação  e  finalizando  a  coleta  de

dados, foi conduzido um grupo focal, visando a debater os aspectos mais relevantes

levantados na revisão da literatura, com os seguintes militares:

Nome Justificativa
CHRISTIAN DOS SANTOS BRESSAN VITAL

– Cap EB
Autor de Artigo Científico sobre o tema o

Batalhão de Infantaria Mecanizado na
Marcha para o Combate: o emprego da

Função de Combate Fogos
RODRIGO RIBEIRO – Cap EB Autor de Artigo Científico sobre o tema o

Batalhão de Infantaria Mecanizado na
Marcha para o Combate: o emprego da

Função de Combate Comando e Controle
DIÓGENES GUSTAVO CARNEIRO- Cap EB Autor de Artigo Científico sobre o tema o

Batalhão de Infantaria Mecanizado na
Marcha para o Combate: o emprego da

Função de Combate Logística
VINÍCIUS PAIVA COOPER DE ALMEIDA –

Cap EB
Autor de Artigo Científico sobre o tema o

Batalhão de Infantaria Mecanizado na
Marcha para o Combate: o emprego da

Função de Combate Movimento e Manobra
QUADRO 2 – Quadro de Especialistas participantes do Grupo Focal
Fonte: O autor

Durante a orientação do referido grupo focal, foram levantadas, como pautas,

divergências  encontradas  as  fontes  de  literatura  analisadas,  notadamente  nos

seguintes aspectos:

a) a organização do BI Mec e do Batalhão Stryker (Exército Americano);

b) as capacidades do BI Mec; e

c) o emprego doutrinário das frações orgânicas do BI Mec.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As Operações Ofensivas (Op Ofs) são operações terrestres agressivas nas
quais predominam o movimento, a manobra e a iniciativa, com a finalidade
de cerrar sobre o inimigo,  concentrar um poder  de combate superior,  no
local e momento decisivo, e aplicá-lo para destruir suas forças por meio do
fogo,  do movimento  e  da ação de choque e,  obtido  sucesso,  passar  ao
aproveitamento do êxito ou à perseguição (BRASIL, 2014b, p. 4-3).

Dentre os tipos de operações ofensivas, a marcha para o combate é definida

como “uma  marcha  tática  na  direção  do  inimigo,  com a  finalidade  de  obter  ou

restabelecer  o  contato  com  o  mesmo  e/ou  assegurar  vantagens  que  facilitem

operações futuras” (BRASIL, 2014b, p. 4-6).

Além disso, segundo UNITED STATES (2003a, p. 4-19, tradução nossa)2,  o

Batalhão de Infantaria realiza a M Cmb de maneira a permitir  a manobra para o

desenvolvimento completo da situação, a manutenção da liberdade de ação e, se

possível, destruir o inimigo tão logo o contato seja feito.

As principais  características da M Cmb são a incerteza do desenrolar  da
operação,  a  evolução  de  ações  descentralizadas  para  centralizadas,  a
mudança rápida da extensão e a profundidade do dispositivo. 
A M Cmb deve ser executada agressivamente, para se apossar do objetivo
antes que o inimigo possa reagir. (BRASIL, 2002, p.5-14)

As  pesquisas  apontaram  que  graças  ao  desenvolvimento  dos  meios  de

Inteligência, Reconhecimento, Vigilância, e Aquisição de Alvos (IRVA) as operações

de M Cmb tornaram menos frequentes. 

Contudo, a ausência ou insuficiência de meios tecnológicos e as operações de

inteligência  realizadas  pelas  forças  oponentes  podem  reduzir  a  consciência

situacional do comandante e, neste caso, será necessário conduzir uma M Cmb.

Acerca dos fundamentos da M Cmb pode-se dizer que são eles:

Focar  todos  os  esforços  para  localizar  o  inimigo;  Estabelecer  o  contato
inicial com os meios de Inteligência, Reconhecimento e Vigilância (IRV) [...];
Organizar  a  força  [...]  e  usar  formações  de  deslocamento  para  atacar
rapidamente ao longo da Área de Operações (A Op); Planejar de forma a
tornar flexíveis as respostas ao longo da A Op; e Manter o contato a partir
do momento que este seja estabelecido UNITED STATES (2003b, p. 4-9,
tradução nossa) 3·. 

Em se tratando de estabelecer o contato com o oponente, segundo UNITED

STATES (2012, p. 1-6, tradução nossa) existem oito formas de contato, quais sejam:

visual, indireto, não hostil, obstáculos, aeronaves, químico, biológico, radiológico e

2 Texto original no item 1 do APÊNDICE A.

3 Texto original no item 2 do APÊNDICE A.
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nuclear (QBRN) e guerra eletrônica. Porém, as formas mais utilizadas nas tarefas

ofensivas são a visual direta e a indireta. 

Torna-se importante  observar,  novamente,  que,  conforme UNITED STATES

(2012, p. 3-3), a meta é estabelecer o contato inicial com o inimigo com a menor

fração  enquanto  se  conserva  poder  de  combate  suficiente  para  desenvolver  a

situação e mitigar os riscos associados. 

Assim sendo, podem ser empregados o Pelotão de Exploradores (Pel Exp),

radares de vigilância terrestre,  Sistemas Aéreos Remotamente Pilotados (SARP),

que são sistemas que cumprem tarefas afetas à F Cmb Intlg.

 “As  funções  de  combate  constituem  uma  ferramenta  conceitual  para

relacionar,  agrupar,  descrever  e  coordenar  as  atividades  das  forças  terrestres”

(BRASIL, 2015a, p. 2-1). 

As  funções  de  combate  (Comando  e  Controle,  Movimento  e  Manobra,

Inteligência, Fogos, Logística e Proteção) estão inter-relacionadas e a Inteligência

possui  abrangência  e  influência  sobre  as  demais,  uma  vez  que  seus  produtos

podem favorecer o desempenho daquelas.

A F Cmb Intlg é definida como:

Conjunto de atividades, tarefas e sistemas inter-relacionados empregados
para assegurar a compreensão sobre o ambiente operacional, as ameaças,
os oponentes (atuais e potenciais), o terreno e as Considerações Civis. Com
base  nas  diretrizes  do  comandante,  executa  as  tarefas  associadas  às
operações de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos
(Busca de Alvos) (BRASIL, 2014a, p. 5-10). 

Segundo  BRASIL  (2015a,  p.  2-1),  a  missão  da  Inteligência  é  apoiar  o

planejamento, a preparação, a execução e a avaliação das operações, servindo de

base para o desenvolvimento das operações, apoiando o processo decisório, numa

atividade contínua e dinâmica. 

Portanto, a Inteligência tem parcela fundamental na  consciência situacional

do Cmt e, portanto, aquelas frações ou meios orgânicos do BI Mec que estejam

aptas  a  cumprir  tarefas  afetas  à  F  Cmb  Intlg  estarão  contribuindo  para  esta

consciência.

Em  todos  os  níveis,  os  comandantes  necessitam  obter  uma  percepção
atualizada e que reflita a realidade sobre o ambiente e a situação de tropas
amigas e oponentes. A  consciência situacional contribui com a decisão
adequada e oportuna em qualquer situação de emprego, permitindo que os
comandantes possam se antecipar aos oponentes e decidir pelo emprego
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de meios na medida certa, no momento e local decisivos, proporcionalmente
à ameaça (BRASIL, 2014a, p. 7-3, grifo nosso). 

Segundo (UNITED STATES, 2012, p. 1-5, tradução nossa)  4,  por causa das

incertezas existentes em todas as operações militares, toda decisão militar contém

riscos.  O comandante exerce a arte tática quando decide sobre o nível  de risco

aceitável. Como mostrado na Figura 1, o comandante possui diversas técnicas para

reduzir  o  risco  associado à  falta  de informações e  inteligência  em determinadas

operações.  Algumas destas técnicas para a redução do risco utilizam meios das

operações decisivas, o que reduz a concentração dos meios no ponto decisivo.

FIGURA 1 – Fatores da redução do risco
Fonte: UNITED STATES (2012, p.1-5, tradução nossa) 5 

Ainda segundo UNITED SATES (2012, p. 1-7)6, o comandante pode reduzir o

risco associado a qualquer situação aumentando seu nível de conhecimento sobre o

terreno e sobre as forças amigas, neutras e inimigas. O comandante terá um risco

maior de fazer decisões piores se o entendimento da situação for incompleto ou

incorreto. De tal forma que, a integração das tecnologias avançadas de informações,

de  líderes  altamente  capacitados  e  de  sistemas  organizacionais  ágeis  reduz  os

riscos e facilita a condução simultânea dos elementos da ação decisiva.

Portanto,  quanto  mais  informações  e  inteligência  tanto  mais  poderá  o

comandante valer-se dos princípios de guerra Segurança, Economia de Forças ou

de Meios e Massa.

SEGURANÇA - Consiste nas medidas essenciais à liberdade de ação e à
preservação do poder de combate necessário ao emprego eficiente da F
Ter,  tendo  por  finalidades:  negar  ao  inimigo  o  uso  da  surpresa  e  do

4 Texto original no item 3 do APÊNDICE A.

5 Texto original no item 3 do APÊNDICE A.

6 Texto original no item 4 do APÊNDICE A.
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monitoramento;  impedir  que  ele  interfira  de  modo  decisivo,  em  nossas
operações;  e  restringir-lhe  a  liberdade  de  ação  nos  ataques  a  pontos
sensíveis  de  nosso  território  ou  de  nossas  forças.  [...]  ECONOMIA  DE
FORÇAS OU DE MEIOS - Caracteriza pelo uso econômico das forças e
pela  distribuição  e  emprego  judiciosos  dos  meios  disponíveis  para  a
obtenção do esforço máximo nos locais  e ocasiões decisivos.  Empregue
todo  o  poder  de  combate  disponível,  de  maneira  mais  eficaz  possível,
destine  o  mínimo  indispensável  de  poder  de  combate  para  as  ações
secundárias.  [...]  MASSA  -  Compreende  a  concentração  de  forças  para
obter a superioridade decisiva sobre o inimigo, com qualidade e eficácia, no
momento  e  local  mais  favorável  às  ações  que  se  têm  em  vista,  com
capacidade  para  sustentar  esse  esforço,  enquanto  necessário  (BRASIL,
2014, p. 5-3 – 5-4).

Além disso,  segundo BRASIL (2014b,  p.  4-5),  ao obter  a Superioridade de

Informações as nossas forças terão condição para obter vantagem sobre o oponente

e  aumentar  sua  projeção,  sobretudo  se  forem  empregados  meios  com  alta

tecnologia agregada.

A superioridade de informações é traduzida por uma vantagem operativa
derivada  da  habilidade  de  coletar,  processar,  disseminar,  explorar  e
proteger um fluxo ininterrupto de informações aos comandantes em todos
os níveis, ao mesmo tempo em que se busca tirar proveito das informações
do oponente e/ou negar-lhe essas habilidades. É possuir mais e melhores
informações do que o adversário sobre o ambiente operacional. Permite o
controle da dimensão informacional (espectros eletromagnético, cibernético
e outros) por determinado tempo e lugar (BRASIL, 2014a, p. 7-2).

BRASIL  (2015a,  p.  2-2)  conceitua  as  atividades  da  F  Cmb  estabelecendo

relação direta  com o conceito  de missões  que devem ser  desempenhadas para

apoiar, plenamente, o processo decisório necessário em qualquer cenário militar. As

tarefas são definidas pelo autor como as ações a serem executadas para que se

efetivem os papeis preditivos e preventivos da Inteligência.

Conforme BRASIL (2015a,  p.  2-5),  são atividades da Inteligência:  produção

continuada de conhecimento em apoio ao planejamento da força; apoio à obtenção

de  consciência  situacional;  execução  de  ações  de  IRVA;  apoio  na  obtenção  da

superioridade de informações; e apoio na busca de ameaças.

Destas  atividades  derivam  tarefas  dentre  as  quais,  considerando  as

peculiaridades do BI Mec, após o debate realizado com especialistas no assunto,

acredita-se que as frações orgânicas do BI Mec na Marcha para o Combate podem

realizar as que seguem abaixo listadas:

Atividade Tarefa
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Produção continuada de conhecimento
em apoio ao planejamento da força

- obter  dados  e  informações  que
alimentem  o  processo  de  integração
terreno-condições  meteorológicas-
inimigo-considerações civis (PITCIC); e
- gerar conhecimento de Inteligência.

Apoio  à  obtenção  de  consciência
situacional

- execução do PITCIC; e
- acompanhamento  das  ações  em
desenvolvimento.

Execução de ações de IRVA - condução de reconhecimentos; 
- condução de vigilância; e
- proporcionar  apoio na busca de alvos,
utilizando-se de sensores tecnológicos ou
humanos  que  representam  o  formato
desta atividade da função de combate.

Apoio na busca de ameaças - proporcionar  apoio  de  Inteligência  à
busca continuada de ameaças; e 
- proporcionar  apoio  de  Inteligência  à
detecção continuada de ameaças.

TABELA 1 – Atividades e tarefas da F Cmb Inteligência compatíveis com o BI Mec 
FONTE: O autor.

Para  efeitos  da  afirmação  anterior  foram  consideradas  as  seguintes

características da tropa de Infantaria Mecanizada:

Mobilidade  - resultante de serem todos os seus elementos transportados
em viaturas, cujas possibilidades técnicas permitem grande raio de ação,
deslocamento  em alta  velocidade  em  estradas,  bom rendimento  através
campo e boa capacidade de transposição de obstáculos, inclusive de cursos
de água não vadeáveis, já que muitas das suas viaturas são anfíbias.
Flexibilidade  -  produto,  particularmente,  da  mobilidade,  estrutura  e
constituição,  em pessoal  e  meios,  que lhes  conferem a  possibilidade  de
mudar rapidamente a organização para o combate, o dispositivo e a direção
de atuação, bem como lhes concedem desenvolvida capacidade de evitar
ou romper o engajamento em combate.
Potência  de  fogo  -  função  do  armamento  orgânico,  notadamente  os
canhões dos carros VBTP, os morteiros, as armas automáticas e os mísseis
anticarro.
Proteção blindada - proporcionada pela blindagem dos seus VBTP.
Ação  de  choque  -  resultante  do  aproveitamento  simultâneo  de  suas
características de mobilidade, potência de fogo e proteção blindada. 
Sistema de comunicações amplo e flexível  - ensejado, particularmente,
pelo material rádio de que são dotadas, que assegura ligações rápidas e
continuadas  com  o  escalão  superior  e  os  elementos  subordinados.
(BRASIL, 2013, p.1-2)

Conforme UNITED STATES (2003a, p. 1-2)7, a equipe de combate da Brigada

Stryker  possui,  além  das  citadas  anteriormente,  as  capacidades  de  realçar  a

superioridade de informações, para obter a surpresa ou antecipar as ações das

forças inimigas e engajá-las com efetividade, da letalidade, construída em torno do

infante, de  ser uma força eficaz,  explorando as habilidades de seus soldados e

7 Texto original no item 5 do APÊNDICE A
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líderes, e de  atuar de forma unificada,  a partir  da premissa que o Batalhão de

Infantaria pode reforçar brigadas de outras naturezas (leve, blindada e motorizadas).

Por entender que estas características também são apresentadas pelo BI Mec,

as mesmas foram incluídas nos critérios.

À semelhança dos BI Mtz, o BI Mec está organizado em 3 (três) Companhias

de Fuzileiros (Cia Fuz) e 1 (uma) Companhia de Comando e Apoio (Organograma 1)

podendo ainda contar com uma Base Administrativa.

Organograma 1 – Estrutura Organizacional das U Inf Mtz 
Fonte – BRASIL (2007)

Os Pelotões de Fuzileiros Mecanizados têm, segundo BRASIL (2017, p. 1-7),

como principal elemento o soldado fuzileiro mecanizado o qual é um elemento vital

na coleta de dados, inteligência e informações.

Segundo  BRASIL  (2013,  p.  1-5),  o  BI  Mec  seria  organizado  em  1  (uma)

Companhia de Comando e 1 (uma) Companhia de Apoio. No entanto, observa-se

em BRASIL (2017, p. 1-1), que tal fato não se confirmou sendo o BI Mec dotado de 1

(uma) Companhia de Comando e Apoio, como ocorre tradicionalmente nas outras

OM do Exército Brasileiro. E esta SU é constituída pelo Comando (Cmt e SCmt), 1

(uma) seção de comando (Seç Cmdo); 1 (um) Pelotão de Comando (Pel Cmdo), 1

(um) Pelotão de Comunicações (Pel Com), 1 (um) Pelotão de Saúde (Pel Sau), 1

(um) Pelotão de Suprimento (Pel Sup), 1 (um) Pelotão de Manutenção (Pel Mnt), 1

(um) Pelotão de Morteiros Pesados (Pel Mrt P), 1 (um) Pelotão de Exploradores (Pel

Exp) e 1 (um) Pelotão Anticarro (Pel AC), aproximando-se da composição dos BIB.

Durante o estudo, foi identificado que o Pel Exp é a tropa mais apta a realizar

tarefas afetas à F Cmb Intlg, uma vez que:

Opera  em  proveito  do  batalhão,  para  obter  a  segurança  e  realizar  os
reconhecimentos necessários, de acordo com ordens específicas. Além dos
exploradores,  possui  ainda uma  Seção  de Caçadores,  uma  Seção  de
Vigilância  Terrestre e  uma Seção  de  Autodefesa  Antiaérea.  Estas  três
seções  aumentam a  capacidade  operacional  do  BI  Mec,  proporcionando
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possibilidade  de  intervir  no  combate  com  os  caçadores,  aumentando  a
capacidade de vigilância com os radares terrestres e permitindo também a
defesa contra o vetor aéreo inimigo (BRASIL, 2013, p. 1-9, grifo nosso).

Na doutrina americana, segundo UNITED STATES (2003a, p. 4-20)8 a Força

de  Reconhecimento  e  Vigilância  do  Batalhão  é,  normalmente,  o  Pelotão  de

Reconhecimento. Elementos de engenharia e observadores avançados podem ser

adicionados,  se  necessário,  à  Força  de  Reconhecimento  e  Vigilância.  Segundo

UNITED STATES (2003a, p.  4-29)  9,  os soldados do pelotão são treinados para

serem os “olhos e ouvidos” do batalhão e é a fração que possui maior prontidão, no

sentido  de  estar  sempre  apta  a  ser  empregada,  revelando,  por  fim,  grande

semelhança com o Pel Exp do BI Mec.

Na doutrina brasileira, o Pelotão de Exploradores orgânico dos Batalhões de

Infantaria  Blindada  (BIB)  foi  “concebido,  basicamente,  para  cumprir  missões

limitadas  de  reconhecimento,  tais  como  o  reconhecimento  de  itinerários  de

progressão,  zonas  de  reunião,  bases  de  fogos,  posições  de  retardamento,

passagens em cursos d’ água e outros” (BRASIL, 2002, p. 1-3).  

Os radares de vigilância terrestres, capazes de detectar movimento de veículos

e  pessoal  no terreno  aberto  a  longas  distâncias,  provendo informações sobre  o

número,  a  localização,  o  dispositivo  e  os  tipo  de  alvos,  integram  os  meios  de

reconhecimento  e  vigilância  e,  segundo  UNITED  STATES  (2003a,  p.  4-29)  10,

permitem que o pelotão de reconhecimento foque nos terrenos complexos, urbanos,

fechados e restritos.

Em  complemento,  segundo  UNITED  STATES  (2003a,  p.  4-29)11,  os

caçadores e outras plataformas de armas individuais são fontes de informação que

devem ser integradas ao esforço de IRV.

A  primeira  consideração  para  a  Marcha  para  o  combate  é  o  plano  de
reconhecimento  e  vigilância.  [...]  A  primeira  prioridade  é  determinar
antecipadamente a localização, a força e as ações do inimigo. As possíveis
missões,  intenções,  objetivos,  localizações  defensivas,  uso  de  terrenos
chave, vias de acesso e rotas  de aproximação,  áreas de engajamento e
obstáculos estão entre os itens que precisam ser identificados o mais cedo
possível  e  incorporados  aos  planos  de  reconhecimento  e  vigilância.
(UNITED STATES, 2003, p. 4-29, tradução nossa).12

8 Texto original no item 6 do APÊNDICE A

9 Texto original no item 7 do APÊNDICE A

10 Texto original no item 8 do APÊNDICE A

11 Texto original no item 9 do APÊNDICE A

12 Texto original no item 10 do APÊNDICE A



15

Por  fim,  UNITED  STATES  (2003a,  p.  4-30),  afirma  que  o  fluxo  rápido  e

relevante de informações entre  o batalhão e o escalão superior  é  requerido nas

ações de IRV e pode, quando estabelecido, converter a M Cmb em uma operação

de ataque.

Em  complemento  às  capacidades  orgânicas  do  BI  Mec,  segundo  BRASIL

(2000,  p.  4-2),  a  Aviação  do  Exército,  como  capacidade  estratégica  da  Força

Terrestre, tem por uma de suas missões participar, com uma Força de Helicópteros,

de  ações  de  cobertura,  proteção  ou  vigilância.  Neste  caso,  esta  força  poderá

agregar  poder  de  combate  ao  BI  Mec  participando  de  sua  flancoguarda  e  da

vigilância 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho,

conclui-se  que  a  presente  investigação  atendeu  ao  pretendido,  ampliando  o

entendimento sobre a capacidade de emprego de frações orgânicas do BI Mec em

atividades e tarefas da Função de Combate Inteligência.

A revisão de literatura possibilitou concluir que as características das tropas

de  Infantaria  Mecanizadas  e  suas  frações  orgânicas  apresentam  condições  de

colaborar com os esforços de obtenção de conhecimento e que a doutrina brasileira

aproxima-se  bastante  da  empregada  pelo  Exército  Americano,  que  é

reconhecidamente a maior potencia militar mundial (GLOBALFIREPOWER, 2017).

A revisão de literatura permitiu ainda, identificar aspectos relevantes acerca

do “como fazer” que contribuíram sobremaneira para que este trabalho atingisse seu

objetivo específico de propor um texto sobre a F Cmb Intlg na M Cmb, que possa ser

utilizado no futuro manual do BI Mec. Sem, contudo, deixar de alcançar o objetivo

geral  de  apresentar  as  características  e  peculiaridades  do  BI  Mec,  inerentes  à

Função de Combate Inteligência, que lhe permitem, em operações de Marcha para o

Combate, obter conhecimentos que favoreçam a consciência situacional do Cmt U,

comparando com a doutrina de outros Exércitos.

Conclui-se,  portanto,  que  é  imprescindível  o  estudo  das  doutrinas

consagradas  em  exércitos  que  participam  ativamente  de  conflitos  para  o

desenvolvimento  da  doutrina  no  Exército  Brasileiro  que,  por  força  da  natureza

pacífica da Nação, não se pretende testar além dos simuladores de combate.
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APÊNDICE A – Citações em língua estrangeira

1.  The battalion conducts movement to contact in a manner that allows it to

maneuver  to  develop  the  situation  fully,  to  maintain  freedom  of  action,  and,  if

possible, to defeat the enemy once contact is made.

2.  The following are fundamentals of a movement to contact: Focus all efforts

on finding the enemy; Make initial contact with the ISR assets or with the cavalry

squadron (RSTA); Task-organize the SBCT and use movement formations to attack

rapidly  throughout  the  area  of  operation;  Plan  to  facilitate  flexible  response

throughout the AO.

3.  Because uncertainty exists in all military operations, every military decision

contains risk. The commander exercises tactical art when deciding how much risk to

accept. As shown in figure 1-1, the commander has several techniques available to

reduce the risk associated with a lack of information and intelligence in a specific

operation.  Some  of  these  techniques  for  reducing  risk  take  resources  from  the

decisive operation, which reduces the concentration of effects at the decisive point.

4.  The  commander  can  reduce  the  risk  associated  with  any  situation  by

increasing knowledge of  the terrain  and friendly,  neutral,  and enemy forces.  The
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commander  has  a  greater  risk  of  making  a  poor  decision,  if  that  individual’s

situational understanding is incomplete or faulty.

5. ENHANCED INFORMATION SUPERIORITY The SBCT has the capability to

gain information superiority to achieve surprise or to anticipate the actions of  the

enemy force and engage it effectively. […] LETHALITY The SBCT infantry battalion

is a lethal force built  around the infantryman. […]  FORCE EFFECTIVENESS  The

battalion achieves force effectiveness by exploiting the abilities of its skilled soldiers

and capable leaders. […]  UNIFIED ACTION The battalion normally operates under

the  command  of  the  SBCT  but  may  augment  a  light,  mechanized,  or  armored

brigade.

6. The reconnaissance and surveillance force for the battalion is normally the

reconnaissance platoon. Engineers and forward observers (FOs) are attached to the

reconnaissance and surveillance force as necessary. 

7 The reconnaissance platoon has the soldiers that are best trained to function

as the "eyes and ears" for the battalion and is the element that can be committed the

quickest.

8. Ground Surveillance Radar.  GSR detects moving vehicles and personnel in

open  terrain  at  long  ranges  and  provides  information  on  the  number,  location,

disposition,  and  types  of  targets.  Normally,  GSR  covers  open,  high-speed

approaches where  early  detection  is  critical.  It  also  monitors  defiles  and detects

enemy reconnaissance elements using oblique shots across the battalion’s sector

along open, flat areas. The integration of GSR allows the reconnaissance platoon to

focus on complex, urban, close, and restricted terrain.

9.  Snipers  and  Other  Individual  Weapon  Platforms.  Each  weapon  platform,

especially during patrolling or manning observation points, is a source of information

that needs to be integrated into the overall ISR effort. The sniper squad is trained and

well equipped to man OPs in support of the reconnaissance and surveillance effort.

10. The first consideration for a movement to contact is reconnaissance and

surveillance planning. The first priority is to determine anticipated enemy locations,

strengths,  and  actions.  Potential  enemy  mission,  intent,  objectives,  defensive

locations, use of key terrain, avenues of approach and routes, engagement areas,

and obstacles are among the items that must be identified early and incorporated into

the reconnaissance and surveillance plan.
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11.  Relevant  and rapid  information exchange between the battalion and the

SBCT is required. ISR actions result in information dominance and, once established,

can convert the movement to contact into an attack.



Anexo A

O BI Mec na M Cmb

1 A Função de Combate Inteligência do BI Mec na M Cmb

1.1 A função de combate Inteligência compreende o conjunto de atividades, tarefas e

sistemas  inter-relacionados  empregados  para  assegurar  compreensão  sobre  o  ambiente

operacional, ameaças (atuais e potenciais), os oponentes, o terreno e as considerações civis.

1.2 O comandante do BI Mec, normalmente, expressará suas diretrizes que vão orientar

a execução das tarefas associadas às operações de Inteligência, Vigilância e Aquisição de Alvos,

por meio de Necessidades de Inteligência (NI).

1.3 As Necessidades de Inteligência, como parte do Ciclo de Produção de Conhecimento,

devem ser constantemente atualizadas de forma a acompanhar a evolução do planejamento e da 

operação.

1.4 Dadas as características da M Cmb e dos meios de obtenção (não especializados)

disponíveis no BI Mec as atividades e tarefas da F Cmb Intlg que poderão ser cumpridas com

maior eficiência são:

1.4.1 Produção continuada de conhecimento em apoio ao planejamento da força.

1.4.1.1  É  a  atividade  do  caráter  dinâmico  e  integrador  a  qual,  no  escalão

considerado, será expressa pela condução de operações sistemáticas e pela obtenção atualizada

de dados diversos.

1.4.1.2  As  tarefas,  neste  nível,  serão:  obtenção  de  dados  e  informações  que

alimentem  o  processo  de  integração  terreno-condições  meteorológicas-inimigo-considerações

civis (PITCIC); e geração de conhecimento de inteligência.

1.4.1.3 A obtenção de dados é atribuição de todo militar.

1.4.1.4 A geração de conhecimento de inteligência requer oportunidade e precisão.

Tão logo sejam obtidos, os dados devem ser avaliados (conforme a técnica de avaliação de dados

TAD – conforme IP 30-2) e transmitidos, sem a necessidade de se aguardar a confirmação plena

do dado.

1.4.2 Apoio à obtenção de consciência situacional.

1.4.2.1 É a atividade que define a amplitude do trabalho de inteligência  e está

ligada à caracterização do Ambiente Operacional e do inimigo, bem como na relação destes com

as nossas operações.

1.4.2.2 As tarefas, neste nível, serão a execução do PITCIC, o acompanhamento

das ações em desenvolvimento e o apoio constante às atividades de proteção.



1.4.2.3 Em operações militares, o PITCIC caracteriza a realização do  Exame de

Situação de Inteligência (Exm Sit Intlg) que é parte fundamental em qualquer processo decisório.

1.4.2.4  Os  comandantes,  em  todos  os  níveis,  precisam  obter  a  percepção

atualizada e que reflita a realidade sobre o ambiente e a situação de tropas amigas e oponentes.

Essa consciência situacional, contribui sobremaneira no processo decisório.

1.4.2.5  O  sistema  de  Gerenciamento  do  Campo  de  Batalha  (GCB)  permite  a

manutenção da consciência situacional e, portanto, as informações constantes no sistema devem

estar permanentemente atualizadas.

1.4.2.6 A partir dos dados obtidos no GCB e das informações transmitidas pelos

outros  meios  o  EM,  principalmente  pelo  Oficial  de  Operações  e  pelo  Oficial  de  Inteligência,

executarão as tarefas dessa atividade.

1.4.3 Execução de ações de IRVA

1.4.3.1 Atividade que demonstra o método praticado pelo trabalho de inteligência e

o alcance de seu apoio na detecção de alvos e designação de objetivos nas operações. 

1.4.3.2 A vanguarda e as flancoguardas do BI Mec serão ferramentas para a busca

por dados sobre alvos.

1.4.3.2.1 No que tange a flancoguarda, quando disponível, frações da Aviação

do Exército aumentarão as capacidades do BI Mec.

1.4.3.3 As tarefas inerentes a esta atividade são a condução de reconhecimentos, a

condução de vigilância e o  apoio na busca de alvos, utilizando-se de sensores tecnológicos ou

humanos que representam o formato desta atividade da função de combate.

1.4.3.4  O  reconhecimento  é  a  missão  empreendida  para  se  obter  informações

sobre as atividades, instalações ou meios de forças oponentes, atuais ou potenciais, mediante a

observação  visual  e  o  emprego  de  outros  métodos  ou  para  confirmar  dados  relativos  à

meteorologia, à hidrografia ou a características geográficas de uma área definida. É uma atividade

limitada no tempo e no espaço. A fração mais apta para esta tarefa é o Pelotão de Exploradores

(Pel Exp).

1.4.3.5 A vigilância é a observação sistemática do Ambiente Operacional, tendo por

objetivo  áreas,  pessoas,  instalações,  materiais  e  equipamento,  utilizando  o  auxílio  de  meios

eletrônicos, cibernéticos, fotográficos, óticos ou acústicos, entre outros. São exemplos de missões

de  vigilância  o  monitoramento  de  eixos  de  progressão  e/ou  corredores  de  mobilidade,  de

possíveis posições das ameaças e de regiões de interesse para a Inteligência (RIPI). 

1.4.3.5.1 O Pel Exp e as Tu Caçadores são as frações orgânicas mais aptas a

realizar tarefas desta natureza.



1.4.3.5.2  Sempre  que  possível,  esta  tarefa  deve  ser  complementada  pelo

emprego de frações da Aviação do Exército.

1.4.4 Apoio na busca de ameaças

1.4.4.1 É a atividade que caracteriza o papel preventivo e analista da inteligência no

campo das operações de amplo espectro.

1.4.4.2 As  tarefas  de proporcionar  apoio  de Inteligência à busca continuada de

ameaças  e  de  proporcionar  apoio  de  Inteligência  à  detecção  continuada  de  ameaças  serão

caracterizadas  na  capacidade  de  integração  e  sincronização  dos  conhecimentos  relativos  ao

Inimigo obtidos pelos diversos sensores do BI Mec.

1.4.4.3 A capacidade de detectar e identificar as ameaças à Força é a essência

desta atividade cuja atribuição é do EM, principalmente do Oficial de Inteligência.


