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BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO NAS OPERAÇÕES DE
APROVEITAMENTO DO ÊXITO 
Juliano Douglas Barbosa da Silva

Vinicius Melquíades Cunha

RESUMO
Este Artigo estudou o Batalhão de Infantaria Mecanizado (BI Mec) enumerando suas possibilidades e
limitações. Um dos vetores de modernização do Exercito Brasileiro foi agregar capacidade com a
Infantaria Mecanizada. Assim, para corroborar com a criação da Doutrina do emprego do BI Mec na
Operação de Aproveitamento do Êxito foi realizado este estudo. O artigo teve como foco de estudo a
revisão de literatura sobre o assunto e as experiências vivenciada pelas tropas mecanizadas. Nesse
sentido,  buscou quantificar e qualificar as experiências dos militares da frente de combate para a
efetiva criação de melhorias  na doutrina da Infantaria  Mecanizada no Aproveitamento do Êxito.  A
proposta  desse estudo  foi  para  a  criação  da  Doutrina  de  emprego  da tropa  mecanizada  sendo
limitada à função de combate Movimento e Manobra e função de logística do BI Mec. Foi possível,
através de questionários  e entrevistas, elucidar  as possibilidades e limitações do BI  Mec e ainda
sugerir  atitudes para criação e inovação da doutrina sobre o assunto..

Palavras-chave: Aproveitamento  do  Êxito,  tropas  mecanizadas,  possibilidades  e  limitações  da
infantaria mecanizada, Stryke Brigade, logística para a subunidade mecanizada.

ABSTRACT
This  article  estudied  the  Mechanized  Infantry  Battalion  (BI  Mec)  enumerating  its  possibilities  and
limitations. One of the vectors of modernization of the Brazilian Army was to gain capacity with the
Mechanized Infantry, thus to corroborate with the creation of the Doctrine of the employment of BI Mec
in the  Exploitation .  The study focus was the  literature of  the subject,  and the experiences the
mechanized troops. In this sense, it sought to quantify and qualify the experiences of the militaryin
charge of the effective creation of the doctrine of the Mechanized Infantry in the Exploitation . The
purpose of this study was to contribute with the  creation of the mechanized troops Doctrine for the
use of was limited to the study of the Movement and Maneuver warfightting functions and the logistics
function of BI Mec. It was possible through questionnaires and interviews to elucidate the possibilities
and limitations of BI Mec and also to suggest attitudes for the creation and innovation of the doctrine.
Keywords: Exploitation  of  Success,  mechanized  troops,  possibilities  and  limitations  of  the
mechanized infantry, Stryke Brigade, logistics for the mechanized company.
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1 INTRODUÇÃO

Este  trabalho  científico  visa  aprofundar  o  estudo  da  operação  de

Aproveitamento do Êxito dentro do Batalhão de Infantaria Mecanizado, com enfoque

como  a  Infantaria  Mecanizada  como  nova  na  concepção  no  Exército  Brasileiro

principalmente na função de combate movimento e manobra e logística.

O Exército Brasileiro cada vez mais está se modernizando visando as

novas ameaças dentro do combate moderno no amplo espectro dos Conflitos.  A

Infantaria Mecanizada oferece novos meios para o combate com a Viatura Blindada

de Transporte de Pessoal (VBTP) Guarani.

Entre as Operações Militares que a Infantaria Mecanizada pode realizar

está o Aproveitamento do Êxito, que é realizada após um ataque bem sucedido,

sendo  necessária  a  velocidade  e  relativa  proteção  blindada.  A  força  de

Aproveitamento do Êxito, que é o elemento que está iminente à frente em contato

cerrado  com  o  inimigo.  Para  melhor  segurança  e  velocidade  da  força  de

Aproveitamento  do  Êxito  são  utilizadas  forças-tarefa  de  Infantaria  Blindada  e

Cavalaria Mecanizada.

Com a Infantaria Mecanizada podem se apresentar novas possibilidades

e limitações dentro da função de combate movimento e manobra na operação de

Aproveitamento  do Êxito.  Para  alcançarmos  os  conhecimentos  necessários  para

destacar  o  necessária  sobre  as  funções  de  combate  movimento  e  manobra   e

logística foi realizada uma revisão bibliográfica da documentação acerca do assunto.

Por exemplo, da utilização de forças de Infantaria Mecanizada em outros exércitos e

analisando as experimentações realizadas no 33° BI Mec, além de percepções dos

envolvidos nas operações militares..

O BI Mec para o Exército Brasileiro é uma novidade mas podemos utilizar

doutrinas  de  outros  exércitos  como  comparação  para  contribuir  para  o

desenvolvimento de nova doutrina de Infantaria Mecanizada . O Exército Americano,

por  exemplo,  faz  operações  de  Aproveitamento  do  Êxito  com  uma  Brigada  de

Infantaria Mecanizada. Aproveitamento do Êxito é impedir que o inimigo reconstrua

uma defesa organizada ou a realização de uma retirada ordenada. Para fazer isso a

brigada deve avançar rapidamente para a área de retaguarda do inimigo. (Armored

and Mechanized Brigade Operations EUA, FM-71-3, p. 3-22, tradução do autor).
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Outro objetivo desse estudo é levantar as possibilidades e limitações na

função logística do BI Mec no Aproveitamento do Êxito. Com a utilização da VBTP

Guarani  as  limitações  quanto  a  logística  na  manutenção  e  suprimento  são

evidenciadas em relação ao BI Mtz, que é a tropa a ser transformada.

1.1 PROJETO ESTRATEGICO DO EXÉRCITO

O  Exército  Brasileiro  definiu  uma  metodologia  para  conduzir  a

transformação,  por  intermédio  dos  Projetos  Estratégicos  do  Exército  (PEE),  por

necessidade de novas demandas, em 2012, propiciando eficiência e efetividade na

gestão.  A  Força  buscou  racionalizar  as  estruturas  operacionais  e  de  apoio,

alinhando-se às tendências do combate moderno, visando o amplo espectro dos

conflitos,  seguindo  nove  Vetores  de  Transformação  (VT):  Ciência  e  Tecnologia,

Doutrina, Preparo e Emprego, Educação e Cultura, Engenharia, Recursos Humanos,

Gestão, Logística, Orçamento e Finanças (PINHEIRO,2015).

A  atual  implantação  de  tropas  mecanizadas  veio  ao  encontro  do

desenvolvimento  das  novas  capacidades  de  pronta  resposta,  de  mobilidade

estratégica, de flexibilidade de emprego, de elasticidade, de inter-operabilidade entre

Forças Singulares e dessas com outras agências.  (PINHEIRO,2015).

A modificação das Brigadas de Infantaria Motorizada (Bda Inf  Mtz) em

Mecanizadas (Mec) visou também a atualização da doutrina,  conforme (GOMES,

2000, p. 9) “o emprego de forças blindadas e mecanizadas buscou o movimento, a

diminuição  do  número  de  baixas,  o  combate  não  linear  com  ações  de  grande

profundidade,  num  curto  espaço  de  tempo  [...].”  As  tropas  mecanizadas  foram

consideradas  mais  aptas  ao  emprego  no  combate  moderno  dentro  do  amplo

espectro dos conflitos,  evidenciando versatilidade e modularidade, privilegiando a

estratégia da dissuasão, mesmo em situações de guerra e não-guerra (PINHEIRO,

2015). As novas necessidades operativas e a novidade do combate moderno traz a

necessidade  de modernização  de  meios  e  da doutrina  para  manter  a  letalidade

necessária e manter a legalidade do conflito. Assim mantendo o Exercito Brasileiro

alinhando com a tendência mundial.
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Após  a  II  Guerra  Mundial,  a  Doutrina  Militar  Terrestre  (DMT)  e  a

tecnologia  bélica  experimentaram  uma  evolução  extremamente  rápida.  O

desenvolvimento  de  novos  materiais  de  uso  militar,  equipamentos  e  a  própria

doutrina propiciaram modificações substanciais na Força. O armamento tornou-se

mais preciso e letal, a mobilidade no campo de batalha tornou-se essencial para os

efeitos  da  surpresa  e  da  massa.  O  binômio  carro  de  combate-  apoio  aéreo

aproximado assumiu posição de destaque para a decisão no combate, mantendo o

máximo na busca de alvos e mantendo a letalidade seletiva (PINHEIRO,2015).

As forças a serem empregadas devem estar aptas a conduzir Operações

no  Amplo  Espectro,  combinando  atitudes,  simultânea  ou  sucessivamente,  em

operações  ofensivas,  defensivas,  de  pacificação  e  de  apoio  a  órgãos

governamentais, tudo isso em um ambiente conjunto e interagências e, por vezes,

multinacional (BRASIL, 2014, p. 1-2).

O  ambiente  operacional  atual  incorporou  novos  conceitos  e

características:  a  dimensão  humana,  o  combate  em  áreas  humanizadas,  a

importância  das  informações,  o  caráter  difuso  das  ameaças,  o  ambiente

interagências, as novas tecnologias e o espaço cibernético, a intensidade da opinião

publica. As operações podem ser desenvolvidas em áreas geográficas lineares ou

não, de forma contígua ou não, em situações de guerra e de não guerra, ou seja, em

um  ambiente  de  amplo  espectro  (PINHEIRO,  2015).  Para  manter  um  exército

atualizado com os conflitos modernos e as novas demandas é necessário novas

Técnicas, táticas e procedimentos passando por aquisição de novas capacidades ,

nesse  contexto  se encaixa  a  infantaria  mecanizada agregando novas  formas de

combate com novas possibilidades e limitações no combate.

Dessa  forma,  seguindo  o  planejamento  de  transformação da  F  Ter,  a

implantação da Infantaria Mecanizada (Inf Mec) iniciou a fase de experimentação

doutrinária  níveis  Subunidade  (SU)  e  Unidade  (U),  sob  responsabilidade  da  15ª

Brigada de Infantaria Mecanizada. (15ª Bda Inf Mec)Ainda, a execução do Projeto

GUARANI,  um  dos  sete  Projetos  Estratégicos  –Indutores  da  Transformação  do

Exército – aumentou a sinergia do processo, tendo por objetivo a transformação das

Organizações Militares (OM) de Infantaria Motorizada (Inf Mtz) em Mecanizada. Para

isso, uma nova família de Viaturas Blindadas de Rodas está sendo desenvolvida, a
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fim de dotar a F Ter de meios para incrementar a dissuasão e a defesa do território

nacional dentro da visão atual dos conflitos (PINHEIRO, 2015).

1.2 PROBLEMA

A  Infantaria  Mecanizada  necessita  de  uma  formulação  de  uma  nova

doutrina,  visando  levantar  possibilidade  e  limitações  na  função  de  combate

movimento e manobra e  logística para a Operação de Aproveitamento do Êxito.

Assim dentro desse estudo vamos entender como poderá ser sua matriz doutrinaria

a  partir  do  entendimento  inicial  de  uma  operação  de  Aproveitamento  do  Êxito,

vejamos abaixo a definição de Aproveitamento do Êxito do Manual de Operações

nos diz o seguinte:

O Aproveitamento do Êxito é a operação que se segue a um ataque exitoso
e que,  normalmente,  tem início  quando  a  força  inimiga  se  encontra  em
dificuldades  para  manter  suas  posições.  Caracteriza-se  por  um  avanço
contínuo e rápido das nossas forças, com a finalidade de ampliar ao máximo
as  vantagens  obtidas  no  ataque  e  anular  a  capacidade  do  inimigo  de
reorganizar-se  ou  realizar  um  movimento  retrógrado  ordenado.  Das
operações  ofensivas,  é  a  que  obtém os  resultados  mais  decisivos,  pois
permite a destruição do inimigo e de seus recursos com o mínimo de perdas
para o atacante. (EB20-MF-10.103, 2014, p. 4-6)

Levando em consideração a continuidade de um ataque bem sucedido o

BI Mec a necessidade de grande mobilidade, grande porder de fogos e proteção

blindada.  O  Batalhão  de  Infantaria  Mecanizado  (BI  Mec)  consegue reunir  essas

características  utilizando  o  Veiculo  Blindado  de  Transporte  de  Pessoal(VBTP)

Guarani.   De  acordo  com os  fatores  supracitados,  propõe  o  seguinte  problema:

Quais foram as dificuldades para adaptação de um BI Mec na função de combate

movimento  e  manobra,  para  alcançar  as  peculiaridades  necessárias  para  a

execução do Aproveitamento do Êxito?.

Assim toda a estrutura do Batalhão Motorizado está em modernização

para transformação em Mecanizada. Esta adaptação resulta nas transformações da

Companhia  de Fuzileiros,  nos  pelotões  de fuzileiros  e  nos Grupos de  Combate.

Passando pelo desenvolvimento das competências necessárias em cada nível para

alcançar os objetivos. A Função de Combate Movimento e Manobra é empregada

para deslocar forças, de modo a posicioná-las em situação de vantagem em relação

ao oponente. Ocorre o deslocamento ordenado de forças visando ao cumprimento
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de uma missão, sem interferência  do oponente,  representando o movimento.  De

outra forma, a manobra destina-se ao deslocamento de uma tropa que esteja em

contato ou que tenha a previsão de contato com uma força oponente (PINHEIRO,

2015).

1.3 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA

Este  trabalho  visa  auxiliar  no  estudo  e  formulação  da  doutrina  a  ser

desenvolvida  para  a  utilização  de  um  Batalhão  de  Infantaria  Mecanizado  no

Aproveitamento  do  Êxito.  Com  a  concepção  da  Infantaria  Mecanizada  existe  a

necessidade da análise da atuação de um BI Mec no Aproveitamento do Êxito. E

ainda,  com  análise  e  apresentação  das  informações  desse  trabalho  pode  ser

utilizado para auxiliar na criação do manual do BI Mec na parte que consiste do

Aproveitamento do Êxito.

Podemos ainda trazer  a  doutrina de outros exércitos para a  execução

acertada da Infantaria Mecanizada nas funções de combate movimento e manobra e

logística no Aproveitamento do Êxito.

O BI Mec para o Exército Brasileiro ainda é uma novidade mas podemos

utilizar doutrinas de outros exércitos para adaptação e iniciar o desenvolvimento de

uma  doutrina  .  O  Exercito  Americano,  por  exemplo,  faz  Operações  de

Aproveitamento  do  Êxito  com  uma  Brigada  de  Infantaria  Mecanizada.

Aproveitamento do Êxito é impedir que o inimigo reconstrua uma defesa organizada

ou a realização de uma retirada ordenada. Para fazer isso a brigada deve avançar

rapidamente  para  a  área  de  retaguarda  do  inimigo.  (Armored  and  Mechanized

Brigade Operations EUA, FM-71-3, p. 3-22, tradução do autor).

Parte  importante  no  estudo  é  a  logística  necessária  para  a  execução

dessa  operação militar.  A companhia  quando da continuidade da missão  possui

meios logísticos para permitir as atividades sem interrupção. A utilização do veiculo

VBTP guarani viabiliza a proteção blindada e a velocidade mecanizada necessária

para o  Aproveitamento do  Êxito.  Assim a adaptação  da  logística  para utilização

desse  meio  deve  ser  adequada.  Em  relação  ao  Guarani  deve  ser  levada  em
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consideração, autonomia para adaptação da força de Aproveitamento do Êxito pelos

fuzileiros da infantaria.

1.4 OBJETIVO GERAL

Este Artigo visa pesquisar  dentro  do que já  foi  experimentado e é  de

conhecimento  dos  militares  que  operaram  com  meios  mecanizados  as

possibilidades do BI Mec no Aproveitamento do Êxito.

1.5 OBJETIVO ESPECÍFICO

 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)Levantar  as  dificuldades  encontradas  durante  as  operações  para

criação de processos para mitigar esses obstáculos.

b)Levantar as limitações do emprego do BI Mec no Aproveitamento do

Êxito.

c)Identificar  as  características  do  BI  Mec  durante  a  operação  de

Aproveitamento do Êxito.

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, entrevistas com especialistas, 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 a compreensão das necessidades dos
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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 pelos questionários para uma

amostra com experiência na atividade de forma 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, baseando-se em uma revisão

de literatura no período de mar/2017 a mai/2017. A delimitação do problema baseou-

se na necessidade de formulação da doutrina para utilização de um Batalhão de

Infantaria Mecanizado no Aproveitamento do Êxito.

Foi verificado, a luz dos manuais americanos, como essa operação Ofensiva

é realizada. O Exército Americano faz operações de Aproveitamento do Êxito com

uma Brigada de Infantaria Mecanizada.

Foram  utilizadas  as  palavras-chave  Aproveitamento  do  Êxito,  tropas

mecanizadas, possibilidades e limitações da infantaria mecanizada, Stryke Brigade,

logística no amplo espectro,  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  selecionadas  apenas  partes  importantes  para  a

delimitação do Tema.

a. Critério de inclusão:

- Estudos publicados em português e inglês, relacionados à Aproveitamento

do Êxito por tropas blindadas e mecanizadas.

-  Estudos  sobre  operações  que  necessitaram de  grande  velocidade,  com

semelhança a um Aproveitamento do Êxito.

b. Critério de exclusão: 

- Estudos que abordaram o emprego de tropas de natureza blindada que não

se aplicam a tropas mecanizadas.

.COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

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

entrevistas e questionários.
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2.2.1 Entrevistas

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências

relevantes,  foram  realizadas  entrevistas  exploratórias  com  os  seguintes

especialistas, em ordem cronológica de execução:

Nome Justificativa
CHRISTIAN DOS SANTOS BRESSAN

VITAL – Cap EB
Experiência como Cmt SU Mecanizada.

Curso de Operador das Vtr Bld Guarani-CIBld.

RODRIGO VILLELA GONÇALVES– Cap EB
Experiência Cmt Pel, Cmt Su Bld

Curso de operação VBTP M113 B e BR –CIBld.
Estágio de Simulação Virtual-Cmt SU CIBld. 

HERMES NONATO DA SILVA JUNIOR- Cap
EB

Experiência no Estagio de VBTP M113 Br.

MAKELSON ARRUDA DA ROCHA LIMA-
Cap EB

Cmt Cia Cap de Batalhão com SU mecanizada.

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados
Fonte: O autor

2.2.2 Questionário

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

exerceram a função de comandante (no nível, GC, Pel, Cmt SU) e tiveram alguma

experiência ou contato com exercícios com a Infantaria Mecanizada.  O estudo foi

limitado às respostas de quem possui experiência nas tropas mecanizadas, pois a

necessidade  de  adaptação  na  operação  de  Aproveitamento  do  Êxito  está

diretamente ligada à adaptação da Infantaria Mecanizada.

A operação de Aproveitamento do Êxito não foi muito treinada pelas tropas de

Infantaria Mecanizada, assim sendo consideradas as operações com características

que pudessem se assemelhar, a exemplo de um ataque com grande velocidade, no

qual teríamos similaridade nas possibilidades e limitações.

 A amostra  selecionada para responder os questionários foi  direcionada a

militares  que servem ou já  serviram no 33°BI  Mec,  por  ser  a  unidade  piloto  de

transformação, porém foi  estendida a militares do 57° BI Mtz e 2 °BI Mtz ,  pela

utilização do Guarani em diversas operações. Também foram selecionados capitães

que  cursam  a  ESAO  2017  que  tiveram  contato  com  o  Guarani  ou  possuam

conhecimento  da  Infantaria  Mecanizada.  Os  questinários  distribuídos  através  de

meio eletrônico (formulário do google drive) para otimizar a coleta de dados.

Os questionários foram direcionados para os Oficiais Superiores,  Capitães,
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Tenentes e Sargentos com o objetivo de permear todas as sensações da cadeia de

comando a fim de ressaltar os detalhes da adaptação do Aproveitamento do Êxito.

Foi ainda adicionada a informação quanto à velocidade das ações realizadas nos

exercícios  para  melhor  comparação  da  Doutrina  Americana  com  a  Doutrina

Mecanizada no Exercito Brasileiro.

O efetivo que respondeu os questionários foi de 20 capitães, 12 tenentes e 18

sargentos. E ainda foi realizado com Alunos da ESAO para alinhar os dados obtidos

com o pensamento critico para o viés acadêmico. 

 O conhecimento  obtido através da operação de Aproveitamento do Êxito

realizada pelos Batalhões de Infantaria Blindado e pela Stryke Brigade foi utilizado

na pesquisa com o objetivo de possíveis adaptações.

Dessa  forma,  utilizando-se  o  conhecimento  de  que  a  Implantação  da

Infantaria  Mecanizada  iniciou  em  2010  e  sua  experimentação  doutrinária

efetivamente nível pelotão iniciou em 2012 no 33° BI Mec, chegamos a conclusão

que comandantes de subunidade de 2013 até o ano de 2016 é de pouco mais de 12

militares,  confirmando a população alvo da pesquisa.  Assim,  a  fim de  ter  maior

conhecimento e novos parâmetros, foi estendido a tenentes e sargentos, estimando

uma quantidade de 04(quatro) tenentes e 05(cinco) sargentos por subunidade. Com

a quantidade relativamente baixa da população, foi ampliado para as subunidades

mecanizadas do 57° BI Mtz e do 2°BI Mtz. Com a finalidade de obter 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 75.

Apesar de a quantidade de oficiais ser restrita em relação ao comando de

Subunidade de Infantaria Mecanizada, o questionário foi estendido para tenentes,

pois os mesmos podem ter respondido pelo comando da subunidade em situações

diversas, assim auxiliando na consolidação do conhecimento. As perguntas também

foram  enviadas  aos  sargentos  para  quantificar  as  dificuldades  encontradas  de

manobra e de logística do comandante de GC (Grupo de Combate). 

A  operação  de  Aproveitamento  do  Êxito  exige  muita  iniciativa  e  ações

decentralizadas, podendo ser necessárias atitudes em todos os niveis. Logo, foram

distribuídos questionários para 42 oficiais do EB com experiência na Subunidade de
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infantaria Mecanizada, e 20 sargentos do EB com experiência na subunidade de

infantaria mecanizada.

Foi  realizado  um  pré–teste  com  03  capitães-alunos  da  Escola  de

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) que não possuíam experiência direta na área,

com a finalidade de identificar possíveis falhas no instrumento de coleta de dados.

Ao final do pré-teste, não foram observados erros que justificassem alterações no

questionário e, portanto, seguiram-se os demais de forma idêntica.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As  pesquisas  sobre  a  Operação  de  Aproveitamento  do  Êxito  mostram  a

percepção  da  necessária  adaptação  para  utilização  da  Infantaria  Mecanizada.  A

doutrina  das  possibilidades  e  limitações  da  Infantaria  Mecanizada  pode  ser

parcialmente levantada a  partir  da resposta  dos  questionários  e das entrevistas,

além da busca de como é realizada essa operação por outros Exércitos.

Alguns  aspectos  tiveram influência  preponderante  durante  a  execução  do

estudo, como a unanimidade da dissuasão causada pela inovação mecanizada na

Infantaria Brasileira. Outro aspecto evidenciado de maneira latente foi a dificuldade

de  aprofundar  nos  aspectos  de  oportunidade  de  melhoria  na  operação  de

Aproveitamento  do  Êxito  exclusivamente  na  infantaria  mecanizada,  pois  essa

operação não foi experimentada de forma expressiva.

Quanto ao fator da relativa proteção blindada necessária para a operação de

Aproveitamento do Êxito, de acordo com as respostas dos questionários, o BI Mec a

atende, como demonstra o gráfico abaixo:

GRÁFI
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CO 1 – Resposta da amostra  em porcentagem sobre a Relativa Proteção Blindada

Fonte: O autor

Esse  aspecto  da  sensação  da  relativa  proteção  blindada  corrobora  para

acentuar  a  possibilidade  da  utilização  efetiva  do  Aproveitamento  do  Êxito  pelo

Batalhão de Infantaria Mecanizado. Porém, durante as entrevistas, foram levantadas

possíveis limitações relativas ao seu emprego de acordo com o terreno apresentado

durante o avançar da tropa. Ainda durante as entrevistas, constatou-se um aspecto

relevante: o ganho em velocidade em comparação com a Infantaria Blindada nessa

operação, sendo um decisório importante.

Um item do questionário visou o levantamento da quantidade de militares que

participaram de  operações  com grande  mobilidade  e  velocidade,  ou  mesmo  da

realização propriamente dita da operação de Aproveitamento do Êxito. Conforme o

gráfico abaixo, houve uma quantidade relativamente baixa no resultado (observando

ter  englobado operações  de  Aproveitamento  do  Êxito  e  um ataque  com grande

velocidade.).

GRÁFICO 2 – Resposta da amostra em porcentagem.

Fonte: O autor

 Ainda  dentro  da  participação  de  operações,  uma  grande  amostra  dos

militares  respondeu  que  participou  das  operações  como  executante  somente,
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excluindo a situação de planejamento ou ainda em uma possível situação de OCA

(Observador,  Avaliador  e  Controlador)  ou assistência.  No caso de planejamento,

pode se considerar como uma possível falha, por diminuir a possibilidade de aflorar

limitações  da  adaptação  do  BI  Mec  no  nível  planejamento.  É  ideal  que  uma

operação seja executada por quem participou efetivamente de seu planejamento. 

Podemos  verificar  abaixo  que  durante  o  exercício  realizado  para

experimentação doutrinária qual foi o foco na execução por parte dos militares:

GRÁFICO 3 – Resposta da amostra em porcentagem.

Fonte: O autor

Foi  objeto do artigo,  enumerar  as principais  dificuldades encontradas para

realização  das  operações.  Uma delas,  muito  evidenciada,  foi  para  desdobrar  os

meios mecanizados, principalmente a dificuldade de comando e controle.

Durante a análise dos questionários, foram apresentadas outras dificuldades

que podem ocorrer durante a execução do Aproveitamento do Êxito, principalmente

da ótica da doutrina Americana. Uma das dificuldades encontradas foi o comando e

controle, mesmo com meios avançados de geolocalização das viaturas durante o

combate.  Sendo  assim,  é  de  extrema  importância  o  aumento  das  medidas  de

coordenação e controle, sendo implementadas algumas dessas medidas restritivas

para evitar o fratricídio. Outra limitação apresentada foi a dificuldade de visão ampla

no  campo  de  batalha  estando  escotilhado.  Devido  a  essa  limitação,  faz-se

necessário  um  acréscimo  de  meios  de  reconhecimento  durante  a  operação  de

Aproveitamento do Êxito.
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Um  recorrente  aspecto  negativo  apresentado  durante  o  questionário  e

ressaltado  na  entrevista  foi  a  limitação  do  meio  mecanizado  no  sentido  de

transitabilidade. Dentro desse conceito fica agregada a limitação a sua inclinação do

terreno e limitação das condições do terreno, sendo impeditivos ou restritivos para

tropas sobre rodas. 

Em  casos  de  terrenos  muito  acidentados,  o  meio  mecanizado  mostrou

limitações para alcançar seus objetivos. Esse aspecto para a realização da operação

de Aproveitamento do Êxito pode ser um complicador a depender do alcance de

fogo das forças descontinuas que se apresentarem durante o eixo de progressão.

Mas  como  essa  operação  visa  objetivos  profundos  essas  limitações  podem ser

vencidas com meios de reconhecimento e ainda com apoio de engenharia. De forma

geral,  o  aspecto  transitabilidade  torna-se  uma  limitação  dos  meios  mecanizados

para realização do Aproveitamento do Êxito.

Dentro das limitações da subunidade mecanizada, foi perguntado ao grupo da

pesquisa  qual  foi  a  maior  dificuldade  no  movimento  e  manobra.  Os  resultados

colhidos estão demonstrados abaixo:

 

GRÁFICO 4 – Resposta da amostra em porcentagem.

Fonte: O autor

E  ainda  especificando  a  dificuldade  do  movimento  e  manobra  no
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Aproveitamento do Êxito, foram citados na pesquisa conforme, o gráfico abaixo: 

GRÁFICO 5 – Resposta da amostra em porcentagem.

Fonte: O autor

 Comparando as dificuldades encontradas pelos meios mecanizados e pelo

Aproveitamento Êxito, chegou-se ao gráfico seguinte:
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ÁFICO 6 – Resposta da amostra em valores absolutos, comparando a realização entre as atividades.

Fonte: O autor

O gráfico acima traz a percepção dos militares envolvidos nas atividades tanto

mecanizadas comuns como no Aproveitamento do Êxito. Como resultado relevante,

mostrou que algumas dificuldades são semelhantes quando em missões comuns,

como a necessidade logística e limitação de fogo. Em contra partida, vemos uma

diferença  grande  da  necessidade  de  elementos  logísticos  e  elementos  de

reconhecimento  no  Aproveitamento  do  Êxito  realizado  em  relação  a  outras

operações.  A necessidade do comando e controle foi  muito maior em operações

com  utilização  de  meios  mecanizados  do  que  a  execução  especifica  do

Aproveitamento do Êxito.

Essas  percepções  acima  estão  focadas  em  levantar  possíveis  limitações

dentro do movimento e manobra para utilização do BI Mec, e por consequência da

SU Inf Mec, na operação de Aproveitamento do Êxito. Refletindo sobre a utilização

da infantaria Mecanizada em substituição da motorizada, as possibilidades seriam

extremamente  evidenciadas  positivamente  em  relação  a  mecanizada,  porém

observando a o Aproveitamento do Êxito devemos fazer um juízo de valor em qual

força o BI Mec teria suas capacidades potencializadas.

Visando  esclarecer  qual  benefícios  foram  mais  evidenciados  durante  a

operação de aproveitamento do êxito pelos meios mecanizados, foram comparados,
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em uma pergunta especifica, os itens poder de fogo, flexibilidade, relativa proteção

blindada e velocidade. Na pergunta foi deixada em aberto a possibilidade de serem

citadas  outras  possibilidades  ou  benefícios  evidenciados.  As  respostas  foram

bastante  homogêneas  mantendo  a  percepção  inicial  do  questionário,  sendo

respondidos somente os aspectos levantados pelo pesquisador. Não foi levantado

nenhum outro beneficio além dos listados como opção.

Abaixo encontra-se o gráfico da porcentagem das respostas em relação ao

item sobre possibilidades do BI Mec no Aproveitamento do Êxito.

66,00%

30,00%

2,00% 2,00%

Possibilidades BI Mec 

Rela�va Proteção Blin-
dada
Velocidade
Poder de fogo
Comando e Controle

GRÁFICO 7 – Resposta da amostra em porcentagem.

Fonte: O autor

Ainda  como  possibilidade  foi  perguntado  no  questionário  se  haveria  uma

utilização efetiva da Infantaria Mecanizada com a Infantaria Blindada, como Força-

Tarefa para operações principalmente em um Aproveitamento do Êxito. O resultado

mostra a percepção de uma nova possibilidade para aumentar  a flexibilidade da

infantaria e manter um relativo poder de fogo.



19

60,00%
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U�lização Inf Mecanizada - Inf Blindada

Sim
Sim, com limitações
Não

GRÁFICO 8 – Resposta da amostra em porcentagem.

Fonte: O autor

Ao analisar o gráfico, ficou evidente que dentro dessa temática não foi levado

em consideração o poder de fogo de elementos de carro de combate. Assim, posso

concluir  que  poderia  ser  testada  a  força  de  aproveitamento  e  apoio  com  essa

configuração dentro do escopo da Operação de Aproveitamento do Êxito.

Dentro da mudança da Infantaria Motorizada para a Infantaria Mecanizada,

podemos em primeiro plano já identificar um aumento na necessidade logística de

manutenção e suprimento de combustíveis, óleos e lubrificantes. Dessa forma, foi

alvo de pergunta no questionário se o grupo de Logística que está proposto no QCP

(Quadro de Cargos Previsto) da Companhia de Fuzileiros Mecanizados é suficiente

e se mostrou eficiente dentro das operações ocorridas até o presente momento.

Veja o resultado abaixo:
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Sim
Não atende

GRÁFICO 9 – Resposta da amostra em porcentagem.

Fonte: O autor

Os  resultados  desse  item  do  questionário  mostraram  que  devem  ser

realizados  novos  estudos  no  efetivo  desse  grupo,  pois,  em  sua  maioria,  ficou

insatisfatória  a  opinião  sobre  o  grupo  logístico  da  SU  Inf  Mec  para  as  novas

demandas logísticas das operações.

Após a análise dos itens diretamente ligados a experimentação doutrinaria e

operações  realizadas  pelo  militares  dentro  da  SU Inf  Mec,  foram levantadas  as

possibilidades e limitações de diversas formas em relação a VBTP(Viatura Blindada

de Transporte de Pessoal)  Guarani  e das situações quanto à proteção Blindada,

limitação de fogo,  entre  outras.  Após mostrar  como é a  Doutrina Americana em

relação à Infantaria Mecanizada (STRYKE BRIGADE), foi perguntado se, dentro das

limitações, a doutrina americana poderia ser aplicada ao Exercito Brasileiro na SU

Inf Mec, e as respostas são retratadas no gráfico a seguir.
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GRÁFICO 10 – Resposta da amostra em porcentagem.

Fonte: O autor

Um Contra  ponto  exposto durante as entrevistas foi  que a Brigada Stryke

utiliza um canhão de 105 mm que poderia ser útil ao BI Mec para ampliar seu poder

de  fogo.  Assim,  para  uma  efetiva  utilização  da  doutrina  (Doutrina  da  STRYKE

BRIGADE)  existe  a  necessidade  de  inserir  maior  poder  de  fogo  no  elemento

mecanizado  brasileiro,  e,  por  consequência,  possivelmente  colocar  um poder  de

fogo  no  BI  Mec  com  uma  fração  dotada  do  canhão  105  mm  para  apoio  as

subunidades durante as operações. Caso essa situação de um canhão de 105 mm

na subunidade não seja possível  pelo custo,  seria imprescindível  a utilização da

Infantaria Mecanizada no Aproveitamento do Êxito com o poder de fogo de um carro

de combate formando Força-Tarefa.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

presente investigação atendeu ao pretendido,  ampliando a compreensão sobre a

opinião dos combatentes da linha de frente acerca de possibilidades e limitações do

BI Mec dentro da operação de Aproveitamento do Êxito.

A revisão de literatura possibilitou concluir que a concepção dessa operação
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dentro do Exército Americano traz um esforço máximo de fogo e meios para ampliar

as  vantagens  alcançadas  com o  ataque  anterior  bem sucedido.  O  BI  Mec  traz

possibilidades e limitações para esse tipo de operação sendo hoje com limitados

poder de fogo, ação de choque e proteção blindada.

Após verificar a literatura, vejo que existe sim a capacidade do BI Mec fazer

parte  de  uma  Operação  de  Aproveitamento  do  Êxito,  principalmente  se  estiver

formando uma FT- blindada com elementos de cavalaria de carros de combate.

Com a realização das entrevistas, foi possível entender que o BI Mec seria

melhor  aproveitado  em  uma  força  de  acompanhamento  e  apoio,  devido  a  sua

mobilidade e o poder de fogo orgânico.

Durante  a  análise  dos  resultados  dos  questionários  e  entrevistas,  ficou

evidente  a  necessidade  de  se  obter  maiores  informações  por  experimentação

doutrinária  especificamente  na  operação  de  Aproveitamento  do  Êxito.  Deve  ser

realizada Operação de Aproveitamento do Êxito com um BI Mec para retificar ou

ratificar alguns dos dados apresentados. 

Um dado importante apresentado foi  a  sua limitação quanto à mobilidade,

porém não foi  possível  aferir  o quanto essa limitação prejudicaria em operações

dessa envergadura em nosso solo, ou ainda, em que regiões do Brasil  o BI Mec

poderia ser melhor aproveitado em suas capacidades.

Analisando somente os dados dos questionários e entrevistas,  chega-se a

conclusão de que é possível a utilização do BI Mec na operação de Aproveitamento

do  Êxito.  Existe  a  necessidade  de  maior  apoio  de  fogo  para  realização  dessa

operação e de elementos de reconhecimento para mitigar as limitações do BI Mec

relativas à mobilidade.

Porém, em relação à revisão de literatura dessa operação, vemos a natural

vocação para a força de acompanhamento e apoio do BI Mec pela limitação de

poder  de  fogo  a  longa  distância  e  sua  grande  capacidade  de  neutralização

(quantidade de fuzileiros orgânicos) . Na execução da Operação de Aproveitamento

do Êxito, necessita-se de ação de choque e velocidade, assim, concluímos que o BI

Mec possui severas limitações para compor essa força sem a formação de FT com a

Cavalaria.

Durante a revisão de literatura emergiu uma possibilidade viável ao BI Mec
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que seria a utilização do vetor aéreo para reconhecimento e apoio de fogo  durante a

execução do Aproveitamento do Êxito, similar a sua utilização na Brigada Stryker.

O  BI  Mec,  devido  a  suas   peculiaridades,  necessita  de  apoio  de  fogo  e

elementos  de  reconhecimento,  com  a  finalidade  do  continuo  ganho  de  terreno

durante a execução do Aproveitamento do Êxito.

Enumerando  as  possibilidades  do  BI  Mec  no  Aproveitamento  do  Êxito,

podemos evidenciar a mobilidade por eixos penetrantes, a relativa proteção blindada

(possibilitando proteção aos fuzileiros) e a limpeza de objetivos.

 Respondendo ao problema levantando para produção do artigo: o BI Mec

está mais vocacionado para compor a força de acompanhamento e apoio por todas

as possibilidades e limitações elencadas.  Sendo que as limitações apresentadas

poderiam  ser  minimizadas  quando  da  participação  do  BI  Mec  na  força  de

aproveitamento do êxito, por causa de sua mobilidade restrita em terrenos abertos,

poder de fogo e ação de choque necessária.

Por fim, através do presente estudo, fica evidente que apesar dos resultados

apresentados  é  necessária  a  realização  de um grande  exercício  especifico  para

experimentação  doutrinária  do  Aproveitamento  do  Êxito  no  BI  Mec.  Para  isso,

poderia ser montado um exercício buscando velocidade e simulação de situações

encontradas  no  combate  para  evidenciar  as  percepções  das  possibilidades  e

limitações. 
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SOLUÇÃO PRÁTICA

O produto final como solução prática do Artigo Científico sobre o Batalhão de
Infantaria Mecanizado (BI Mec) no Aproveitamento do êxito seria a introdução do
insumo  colido  para  a  produção  do  capitulo  do  Manual  acerca  do  BI  Mec  no
Aproveitamento do êxito, além de uma sugestão para realização de um exercício
simulado para complementação de informações que foram evidenciadas no estudo.

Proposta de uma parte do capítulo do Aproveitamento do Êxito  .  
Abaixo a proposta de parte do capítulo a ser inserido no manual que trataria

sobre o Aproveitamento do êxito do BI Mec:

a. Generalidades

A Operação de Aproveitamento do Êxito segue-se a um ataque bem sucedido
e que, normalmente, se inicia quando a força inimiga se acha, reconhecidamente,
em dificuldades para manter suas posições. Caracterizada por um avanço contínuo
e rápido das forças amigas com a finalidade de ampliar ao máximo as vantagens
obtidas  no  ataque  e  destruir  a  capacidade  do  inimigo  de  reorganizar-se  ou  de
realizar um movimento retrógrado ordenado.

Constitui  a  fase  decisiva  da  ofensiva.  O sucesso  da operação  repousa  na
judiciosa exploração das vantagens iniciais conseguidas pelo ataque. Visa a destruir
a  capacidade do inimigo de reconstituir  uma defesa organizada ou de conduzir,
ordenadamente, um movimento retrógrado, em face de uma ameaça de destruição
ou captura. 

A oportunidade para o início de uma operação de Aproveitamento do Êxito
deve ser judiciosamente considerada. Constituem indícios capazes de justificá-la:

(a)  visível  diminuição da resistência  inimiga  em pontos  importantes da sua
defesa;

(b) aumento do número de prisioneiros de guerra e de material abandonado
pelo inimigo;

(c) ultrapassagem de posições de artilharia e de instalações de comando e de
suprimento

        b. Divisão das forças

(1) A operação de aproveitamento do êxito comporta dois tipos de forças:
(a) a força de aproveitamento do êxito;
(b) a força de acompanhamento e apoio.

(2)  Ambas  as  forças  deverão  possuir  alta  mobilidade  e  são  subordinadas
diretamente ao escalão que as lançou. Não há relação de comando entre ambas.
(3) O BI Mec está mais vocacionado devido as suas características a Formação de
Forças-Tarefas(FT).
(4) O BI Mec está vocacionado a compor a força de acompanhamento e apoio, para
realizar a limpeza das forças inimigas desbordadas.
(5) No caso da necessidade da composição do BI Mec na força de aproveitamento
do êxito o Batalhão deve compor FT com Elementos  de Cavalaria de Carros de
Combate.



        c. Missões

(1) Da força de aproveitamento do êxito:
(a) Conquistar objetivos profundos na retaguarda inimiga.
(b) Cortar linhas de transporte e de suprimento inimigas.
(c) Barrar ou cortar eixos de retraimento da força cercada.
(d) Cercar e destruir forças inimigas.
(e) Desorganizar a capacidade de comando e de controle do inimigo.

(2) Da força de acompanhamento e apoio
(a)  Manter  aberta  a  brecha  da  penetração  realizada  pela  força  de

aproveitamento do êxito.
(b) Assegurar a posse de acidentes capitais de interesse para a operação.
(c) Limpar o terreno.
(d) Substituir elementos da força de aproveitamento do êxito que tenham sido

deixados à retaguarda.
(e) Auxiliar em atividades de assuntos civis e de prisioneiros de guerra.
(f) Proteger áreas e instalações à retaguarda da força de aproveitamento do

êxito.
(g) Assegurar a liberação das vias de transporte.
(h) Bloquear o movimento de reservas inimigas para o interior da área.

       d. Inimigo - quando o aproveitamento do êxito é iniciado, a situação do inimigo 
é de desorganização. A resistência inimiga consistirá, em princípio, de retardamento
executado por pequenos elementos, em linhas descontínuas e sem profundidade. A 
desorganização inimiga tende a aumentar proporcionalmente aos sucessos obtidos 
pela força de aproveitamento do êxito.

        e. Liberdade de ação
(1) A execução descentralizada e a adoção de um mínimo de medidas de controle, 
exigirão iniciativa por parte dos comandantes envolvidos neste tipo de operação, 
atribuindo-lhes acentuada liberdade de ação.
(2) A rapidez das ações implicará na adoção de decisões prontas e acertadas. 
Geralmente as missões serão atribuídas por suas finalidades.

      f. Elementos de reconhecimento
(1) Maior necessidade de utilização de informação acerca dos itinerários e eixos de 
progressão para execução do Aproveitamento do êxito, e da situação do inimigo.
(2) Maior utilização do Pelotão de Exploradores, meios de reconhecimento, e da 
Aviação do Exercito para reconhecimentos e ganho de tempo nos deslocamentos e 
maior precisão na limpeza dos inimigos pela força de acompanhamento e apoio.

Proposta de Exercício para Experimentação Doutrinaria

Outra parte da Solução Prática foi a necessidade da execução de um Exercício a
ser realizado pelo 33° BI Mec para Experimentação Doutrinaria em Aproveitamento
do êxito.  A proposta  seria  uma Subunidade Mecanizada do 33° BI  Mec sair  da
cidade de Cascavel-PR executando um aproveitamento do êxito até a cidade de
Guaíra-PR.



Os dois eixos de Progressão para a operação balizados pela BR -467 e BR-
163,  levando  em  consideração  os  148  Km  de  distancia  entre  as  cidades  de
Cascavel  e  Guaíra.  Nesse exercício  iria  testar  a  transitabilidade  nas vicinais  da
região pela Subunidade Mecanizada em operações. Além de testar sua capacidade
de compor a força de acompanhamento e apoio ou aproveitamento do êxito.

Como forma de testar essa situação poderia ser conjuntamente ser realizado
exercício  simulado  com  forças  inimigas  descontinuas,  com  a  utilização  de
reconhecimento  com  o  Pelotão  de  exploradores  realizando  ligações  na  região
(cidades próximas, Toledo, Marechal Candido Rondon, Palotina, Terra Roxa) até a
chegada em Guaira-PR.



Assim  permitindo  maiores  informações  da  execução  dessa  operação  para
adaptação  do  BI  Mec  em aproveitamento  do  êxito.  Respondendo  as  seguintes
perguntas:  1)Limitações  quanto  a  função  movimento  e  manobra  apresentada
durante o exercício?2)Quais foram as limitações apresentadas na função Logistica
durante o exercício? 3)Qual foi a dificuldade para o desdobramento da Companhia
durante  o  exercício?4)Quais  foram  as  dificuldades  de  comando  e  controle
apresentadas durante o exercício?

Os detalhes sobre as possibilidades e limitações serão melhor respondidas
após a execução desse exercício.


