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1 INTRODUÇÃO

Mobilidade,  Rapidez,  Frentes Não-Lineares,  Avanço Tecnológico,  Combate

Tecnológico  e  Informações  Atuais  e  Seguras  são  características  que  definem o

combate  moderno  como  sendo  uma  tarefa  multidimensional  e  que  possibilita  a

conquista  e  a  manutenção da iniciativa,  bem como a rapidez das ações,  com o

objetivo de explorar os pontos fracos do inimigo. 

As  tropas  mecanizadas  e  blindadas  dotadas  de  versatilidade,  grande

mobilidade  e  potência  de  fogo  associadas  às  possibilidades  do  combate  a  pé,

atendem às  exigências  do  combate  moderno.  Segundo  Pinheiro  (2015),  Montês

(2001) e Gomes (2000), os autores ratificam a ideia-força de que as tropas blindadas

e mecanizadas são parte de uma nova linha de pensamento, mais adequada ao

combate  moderno  e  não-linear,  tendo  em  vista  as  características  inerentes  ao

binômio  homem-veículo  das  tropas mecanizadas:  mobilidade estratégica  para  as

ações em profundidade, a flexibilidade de emprego, o poder de choque e a proteção

blindada.

Nessa  linha  de  pensamento,  o  Exército  Brasileiro  (EB)  apresentou  a

estratégia  BRAÇO FORTE (EBF/2009),  baseada na  Política  Nacional  de  Defesa

(PND) - 2005 e a Estratégia Nacional de Defesa (END) - 2008, que abrangeu dois

grandes Planos: Articulação e Equipamento. Esses dois planos abrangeram quatro

programas  principais:  Amazônia  Protegida  e  Sentinela  da  Pátria  (Articulação);

Mobilidade Estratégica e Combatente Brasileiro (Equipamento). No ano de 2012, o

EB definiu os Projetos Estratégicos do Exército (PEE), a fim de estabelecer uma

metodologia  coerente  para  conduzir  a  transformação,  propiciando  eficiência  e

efetividade na gestão dentro da Força (Brasil, 2015). 

Aliando-se as características da tropa blindada e mecanizada aos PEE do EB

e às características exigidas pelo combate moderno, tem-se que as tropas blindadas

e mecanizadas são aptas a executar operações ofensivas e defensivas, como por

exemplo,  Reconhecimento  em  Força,  Aproveitamento  do  Êxito  Perseguição  e

Movimentos  Retrógrados  com  grande  eficiência  (Brasil,  2014).  No  caso  desta

pesquisa, dar-se-á ênfase à Operação Ofensiva de Reconhecimento em Força. 

Uma  Operação  Ofensiva  denominada  Reconhecimento  em  Força  (Brasil,

2014; Brasil, 2007) é uma operação de objetivo limitado, executada por uma força

ponderável, com a finalidade de revelar e testar o dispositivo e o valor do inimigo.
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Visa  também obter  outras  informações,  procurando  revelar  ou  identificar  pontos

fracos no dispositivo inimigo, os quais, se prontamente explorados, podem permitir

sucessos táticos. No planejamento de um Reconhecimento em Força deve-se levar

em conta que a missão busca um dispositivo inimigo desconhecido, assemelhando-

se muito aos riscos de uma missão de ataque com a diferença de que o dispositivo

inimigo é desconhecido, aumentando assim os riscos da operação. 

Para que os riscos de buscar um inimigo com um dispositivo desconhecido

diminuam, é  necessário  ter  plena consciência  das capacidades e  limitações das

tropas blindadas e mecanizadas que estão em operações. Por isso, é necessário

aliar os conhecimentos já expostos às Funções de Combate, quais sejam: Comando

e Controle, Movimento e Manobra, Inteligência, Fogos, Logística e Proteção. Estas

integram-se e ditam a preparação e a execução das operações. Neste trabalho de

pesquisa,  dar-se-á  ênfase  nas  Funções  de  Combate  Logística  e  Movimento  e

Manobra (Brasil, 2015). 

A Função de Combate Logística envolve as atividades de recompletamento

de pessoal, controle de efetivo, entrega de suprimento, passando pela manutenção

e  reposição  das  peças  de  viaturas,  de  combustíveis  e  de  munição,  ou  seja,

atividades  típicas  dos  grupos  funcionais  da  Função  de  Combate  Logística  são

fundamentais para a execução de qualquer tipo de operação (Brasil,  2015). Já a

Função de Combate Movimento e Manobra é definida como sendo o conjunto de

atividades, tarefas e sistemas inter-relacionados, empregados para deslocar forças,

de modo a posicioná-las em situação de vantagem em relação às ameaças. (Brasil,

2015).  Diante  dos  dois  conceitos  apresentados,  percebe-se  que  há  uma

complementariedade  das  Funções  de  Combate,  haja  vista  que  para  uma  tropa

exercer a Função de Combate Movimento e Manobra em sua plenitude, ou seja,

com plena mobilidade, potência de fogo e proteção blindada, é necessário que a

Função de Combate Logística esteja totalmente inserida e atuante no Movimento e

na Manobra.

Tendo em vista  a  análise  da  eficiência  operacional  em uma operação  de

Reconhecimento em Força, as tropas blindadas assumem papel de preponderância

sobre as demais tropas devido ao trinômio: mobilidade, potência de fogo e proteção

blindada. O manual Batalhão de Infantaria (2007),  cita que a infantaria blindada,

reforçada com carros de combate é apta para este tipo de operação ofensiva, em

virtude  de  sua  mobilidade  e  potência  de  fogo.  O manual  Força-Tarefa  Blindada
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(2002)  considera  as  Forças-Tarefas  Blindadas  mais  aptas  à  execução  de  um

Reconhecimento em Força.

Aliada  à  pesquisa  bibliográfica  feita  nos  manuais  existentes,  inseriu-se  a

experimentação doutrinária feita pela 15ª Brigada de Infantaria Motorizada (15ª Bda

Inf Mtz) que foi transformada em 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada (15ª Bda Inf

Mec),  assim como o 33º  Batalhão de Infantaria  Motorizado (33º  BI  Mtz)  que foi

designado  como  33ª  Batalhão  de  Infantaria  Mecanizado  (33º  BI  Mec).  A

experimentação  doutrinária  iniciou-se  em  2012,  no  nível  Pelotão  de  Fuzileiros

Mecanizados  (Pel  Fuz  Mec).  No  ano  seguinte,  para  o  nível  Subunidade  (SU)  –

Companhia de Fuzileiros Mecanizada (Cia Fuz Mec), para em 2014 ser feita no nível

Batalhão de Infantaria Mecanizado. 

A fim de obter outros dados para a modernização da doutrina do Exército

Brasileiro,  passa-se  a  analisar  a  doutrina  básica  de  emprego  do  Exército  dos

Estados Unidos da América correspondente à Brigada de Infantaria Mecanizada. O

estudo da “Brigada Stryker” foi realizado com base no manual FM 3 – 21.31 – THE

STRYKER  BRIGADE  COMBAT  TEAM  (SBCT).  A  “Brigadas  Stryker”  foram

desenvolvidas para serem empregadas de forma rápida e para cumprir missões de

“Stability and Support Operations (SASO” – operações de estabilidade e apoio tais

como Imposição da Paz, Manutenção da Paz, Proteção de Forças ou Prisioneiros e

Separação  de  Beligerantes;  “Small  Scale  Contingences  (SSC)”  –  para  prevenir,

conter, estabilizar ou encerrar crises; “Major Theater Wars (MTW)” – com reforços,

pode  combater  como  parte  de  uma  divisão,  em operações  convencionais  como

ataque principal em terreno complexo ou urbano, ser empregada como economia de

forças, reconhecimento, vigilância e ações limitadas de proteção, conduzir ataques

secundários, ser empregada como força de Aproveitamento do Êxito ou Perseguição

e Proteção das Áreas de Retaguarda.

Já a organização da Brigada de Infantaria Mecanizada da Argentina possui a

organização  semelhante  às  brigadas  blindadas  brasileiras.  A  modernização  das

forças armadas argentinas possui como linha-base a mesma linha seguida pelos

países integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) (JUNIOR,

2013). A missão, as possibilidades e limitações da Brigada Mecanizada da Argentina

estão definidos no “ROP-00-03: CONDUCCIÓN DE LA BRIGADA MECANIZADA”

(Argentina, 2001), a qual a caracteriza como uma força blindada potente e altamente

móvel e com grande flexibilidade tática.
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Ambas as doutrinas estrangerias serão utilizadas para buscar como ocorre a

integração  das  funções  de  combate  logística,  movimento  e  manobra  e  em que

medida  essas  doutrinas  poderiam  ser  aproveitadas,  em  parte  ou  no  todo,  na

adequação e no aprimoramento da doutrina nacional.

1.1 PROBLEMA

Tendo  em  vista  a  novidade  acerca  do  assunto,  existe  pouca  informação

disponível  no Brasil  sobre como empregar de forma eficiente o BI  Mec em uma

operação  ofensiva  de  Reconhecimento  em Força,  integrando-se  as  Funções  de

Combate  Logística,  Movimento  e  Manobra.  Ainda,  as  informações  disponíveis

revelam-nos o emprego das tropas de cavalaria, principalmente dos Regimentos de

Cavalaria Blindados, Regimentos de Carro de Combate e Regimentos de Cavalaria

Mecanizados, cujos empregos, apesar das tropas de cavalaria estarem inseridas no

movimento e na manobra, diferenciam-se quanto à logística no que tange à dotação

de  pessoal  e  de  material.  As  tropas  de  Infantaria  consideradas  aptas  para  as

operações de Reconhecimento em Força até  a  presente  inovação  tecnológica e

doutrinária  do emprego da Infantaria Mecanizada são os Batalhões de Infantaria

Blindado (BIB), os quais apresentam menor mobilidade, menor blindagem e maior

necessidade de logística de ressuprimento, principalmente de suprimentos classe III,

pois  utilizam  como  viatura  a  VBTP  M-113.  Nesse ponto,  faz-se  a  seguinte

indagação: em que medida o BI Mec adequa-se às operações de Reconhecimento

em  Força,  sob  a  análise  da  integração  das  Funções  de  Combate  Logística,

Movimento e Manobra?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Analisar  a  integração  das  Funções  de  Combate  Logística,  Movimento  e

Manobra de um BI Mec em uma operação de Reconhecimento em Força.

1.2.2 Objetivos Específicos

a) Apresentar  as  características  do  BI  Mec  durante  uma  operação  de

Reconhecimento em Força nas funções de combate Logística, Movimento

e Manobra;
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b) Apresentar  as  possibilidades  do  BI  Mec  durante  uma  operação  de

Reconhecimento em Força nas funções de combate Logística, Movimento

e Manobra;

c) Apresentar  as  limitações  do  BI  Mec  durante  uma  operação  de

Reconhecimento em Força nas funções de combate Logística, Movimento

e Manobra; e

d) Comparar a doutrina do emprego do BI Mec de outros países com as

experimentações  doutrinárias  existentes  no  Exército  Brasileiro,  em

relação a operação ofensiva de Reconhecimento em Força.

1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES

A resposta a tal questionamento possibilitará dar continuidade aos estudos já

realizados para a modernização e adequação da doutrina da tropa de Infantaria

Mecanizada no Exército Brasileiro, a fim de preencher a lacuna existente sobre o

emprego desta fração em uma Operação Ofensiva de Reconhecimento em Força.

Essa modernização da doutrina visa um ganho operacional, tático e logístico, haja

vista  que  as  tropas  mecanizadas  permeiam  as  características  das  tropas  de

Infantaria Motorizada – a presença do combatente a pé e das tropas de cavalaria –

mobilidade, proteção blindada e potência de fogo. 

Além dos ganhos supracitados para a doutrina nacional,  este estudo ainda

justifica-se haja vista o tema estar em voga nas nações de primeiro mundo inseridas

no  combate  moderno.  O  Brasil,  como  pretendente  ao  Conselho  de  Segurança

Permanente da ONU e ativo participante das Missões de Paz das Nações Unidas,

insere-se, por meio dessa atualização da doutrina e do conhecimento, na era do

combate moderno e para a manutenção do país como potência bélica continental.
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2 METODOLOGIA 

Esta pesquisa baseou-se em uma leitura analítica e no fichamento das fontes,

questionários,  entrevistas  com  especialistas  em  Infantaria  Mecanizada  e  na

discussão  dos  resultados  obtidos.  Tudo  com  a  finalidade  de  incrementar  o

conhecimento sobre o tema e obter argumentos factíveis que permitissem formular

uma solução para o problema apresentado.

A  busca  de  soluções  para  o  problema  apresentado  fundamentou-se  em

conceitos  da  pesquisa  qualitativa  e  quantitativa,  haja  vista  que  para  se

compreender as possibilidades e limitações de um BI Mec no quesito integração das

Funções de Combate Logística, Movimento e Manobra em uma operação ofensiva

de Reconhecimento em Força,  a interpretação a partir  dos dados coletados nas

entrevistas e nos questionários foram essenciais para a identificação das principais

características dessa natureza de tropa.

No tocante ao objetivo geral, a modalidade descritiva foi utilizada, pois esta

pesquisa teve como foco acrescentar conhecimentos sobre as características,  as

possibilidades e as limitações do emprego do BI Mec em uma operação ofensiva de

Reconhecimento  em Força  como  foco  na  integração  das  Funções  de  Combate

Logística e Movimento e Manobra. Tudo com a finalidade de verificar a amplitude do

problema em questão, permitindo, assim, uma pesquisa completa e ampla do tema

em estudo.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Inicialmente, foram definidos os termos e os conceitos que seriam utilizados

na pesquisa, com o intuito de propor uma possível solução ao problema apresentado

por meio de uma revisão de literatura no período compreendido entre 2012 e 2015.

Essa limitação temporal justifica-se pela necessidade de atualização do tema, pois,

além  da  Infantaria  Mecanizada  ser  um  assunto  recente  e  de  pouca  fonte  de

consulta, sofre constantes atualizações devido à modularidade e a mutabilidade do

combate moderno.

O ano de 2012, limite anterior, foi estabelecido tendo em vista a análise do

manual de Doutrina Militar de outros países, como no caso da pesquisa em tela, dos

Estados Unidos da América e da República da Argentina, haja vista estes países

serem referências no assunto em questão.
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As  palavras-chave  utilizadas  foram:  Batalhão  de  Infantaria  Mecanizado,

Operações Ofensivas, Reconhecimento em Força, Infantaria Mecanizada, além dos

correlatos em espanhol e em inglês, em sítios eletrônicos de busca na rede mundial

de computadores, no banco de dados da RedeBIE, nas monografias e dissertações

da Escola de Comando e Estado-Maior (ECEME) e da Escola de Aperfeiçoamento

de Oficiais (EsAO). Ainda, foi buscado o conhecimento por meio de coleta manual

em  manuais  de  campanha  referentes  ao  assunto,  do  Ministério  da  Defesa,  do

Exército Brasileiro e de outros países.

a. Critério de inclusão:

-  Estudos  publicados  em  português,  inglês  e  espanhol,  que  contenham

relação  com  tropas  mecanizadas  e  blindadas,  e  ao  emprego  do  Batalhão  de

Infantaria Mecanizado.

b. Critério de exclusão: 

-  Estudos  que  abordam  o  emprego  de  tropas  de  natureza  diferentes  da

blindada e da mecanizada.

2.2 COLETA DE DADOS 

Na continuidade do estudo teórico sobre o tema, foi feita a contemplação dos

dados coletados por meio das entrevistas e dos questionários.

2.2.1 Entrevistas 

Foram entrevistados os seguintes especialistas,  a  fim de  contribuir  com a

pesquisa devido ao vasto conhecimento teórico e prático sobre o assunto, em ordem

cronológica de execução:

 Nome Justificativa

Andrey Eduardo

Rodrigues  – Cap Inf EB

Experiência como instrutor do Centro de Instrução

de Blindados;  Curso de Blindados na Alemanha e nos

Estados Unidos da América.

Eduardo Matias

da Costa – Cap Inf EB

Experiência como Cmt SU Inf Mec do 33º BI Mec

em  experimentação  doutrinária;  Estágio  Tático  de

Blindados.
Thiago Montes

Gabri – Cap Inf EB

Experiência como instrutor do Centro de Instrução

de Blindados; Estágio Tático de Blindados.
QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados

Fonte: O autor

2.2.2 Questionário
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A  dimensão  dos  militares  entrevistados  foi  feita  a  partir  de  militares  que

exerceram  a  função  de  Oficial  de  Operações  (S3),  Cmt  SU  e  Cmt  Pel,

preferencialmente, nos BI Mec da 15ª Bda Inf Mec, tendo em vista a experiência

prática e teórica sobre o assunto, bem como, pelo alinhamento da pesquisa com o

nível  funcional  exercido  por  estes  militares.  A  pesquisa  teve  como  limitação  os

oficiais  da  arma  de  Infantaria  e  que  estão  participando  das  experimentações

doutrinárias sobre a Inf Mec, haja vista que estão ambientados com o tema.

Assim sendo, por meio de contato telefônicos e via correio eletrônico com os

militares designados, a população a ser estudada ficou estimada em 40 militares.

Tendo  em  vista  a  maior  confiabilidade  possível  das  induções  realizadas,

esquadrinhou-se atingir uma amostra significativa, que tivesse como parâmetros o

nível de confiabilidade igual a 70% e erro amostral de 10%. Nesse intuito, a amostra

teve 30 militares tendo em vista o ideal (nideal).

Os instrumentos de pesquisa foram distribuídos para 30 militares do EB com

experiência na implementação e na experimentação do BI Mec, particularmente em

operações ofensivas.

A quantidade descrita no parágrafo supracitado foi obtida considerando 70%

da amostra ideal prevista (nideal=30), utilizando-se como N o valor de 40 militares.

A  metodologia  de  distribuição  dos  questionários  foi  realizada  de  forma

indireta, por meio de um questionário eletrônico para 30 militares que cumpriam os

pré-requisitos. Foram recebidas 30 respostas, não tendo a necessidade de anular ou

invalidar qualquer resposta por preenchimento errado ou incompleto.

Com  o  nideal (30),  induz-se  que  o  tamanho  da  amostra  obtido  (n=30)  foi

adequado. Para a ratificação ou retificação do instrumento de pesquisa, foi realizado

um pré-teste  com 3  capitães-alunos  do  Curso  de  Infantaria  da  EsAO,  os  quais

atendiam os pré-requisitos para integrar a presente pesquisa, com o propósito de

corrigir possíveis falhas no questionário. Como não foram observados erros no pré-

teste  que  justificassem  quaisquer  alterações  no  instrumento  de  pesquisa,  a

distribuição seguiu-se conforme o planejado.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos  próximos  tópicos,  serão  apresentados  e  analisados  os  resultados  da

entrevista  e  dos  questionários  aplicados,  bem  como  o  resultado  da  pesquisa

bibliográfica e documental.

Tudo  com a  finalidade de comprovar  a  medida  em que  há,  ou não,  uma

integração entre as Funções de Combate Logística, Movimento e Manobra em um BI

Mec durante uma operação ofensiva de Reconhecimento em Força. 

Para  alcançar  os  ideais  propostos,  os  dados foram analisados,  externa  e

internamente, antes de serem tabulados e explicados de forma sucinta e objetiva.

Por fim, após a análise dos dados, é demonstrada uma análise inferencial dos

resultados  de  modo  a  permitir  que  todo  o  conhecimento  obtido  com a  amostra

anteriormente  designada  permita  responder  as  questões  de  estudo  previamente

formuladas.

3.1 ADAPTABILIDADE ÀS EXIGÊNCIAS DO COMBATE MODERNO

A  pergunta  Nr  1  sobre  os  aspectos  doutrinários  do  questionário  buscou

verificar  como  os  Oficiais  do  Exército  Brasileiro  avaliam  a  inserção  das  tropas

mecanizadas e blindadas em um combate moderno, cujas características são: alta

mobilidade,  rapidez  e  veículos  com  potência  de  fogo  e  proteção  blindada.  Os

resultados foram apresentados no gráfico abaixo:

Gráfico 1 – Tendência de inserção das tropas mecanizadas nos

conflitos modernos.

Fonte: o autor
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Observando  o  gráfico  1,  percebe-se  que  há  um consenso  por  parte  dos

oficiais  questionados  no  tocante  à  tendência  ao  uso  de  tropas  de  natureza

mecanizada ou blindada nos conflitos modernos, tendo em vista a semelhança entre

as características destas tropas com as exigências do combate moderno.

A maioria (86,7%) dos militares que realizaram a pesquisa concordam com o

emprego das tropas mecanizadas,  o que se justifica basicamente por dois  fatos:

primeiro, pelo aumento da participação do EB em Operações de Apoio à Órgãos

Governamentais  com  o  uso  constante  das  viaturas  que  proporcionam  à  tropa

proteção blindada, mobilidade e potência da fogo, fornecendo, assim, uma melhor

proteção física para a tropa e uma ação psicológica sobre os Agentes Perturbadores

da Ordem Pública (APOP) e da própria população das áreas designadas tendo em

vista uma comparação com as tropas de natureza motorizada que eram utilizadas

para esse tipo de missão; e segundo, pelo desenvolvimento da doutrina do Batalhão

de Infantaria Mecanizado e que ainda se encontra em experimentação doutrinária,

por meio da realização de intercâmbios com Exércitos que já empregam esse tipo de

tropa em conflitos atuais, como os Estados Unidos da América e a Alemanha.

Dessa forma, fica evidenciado que os quadros do Exército possuem plena

consciência da importância da inserção e da adaptabilidade das tropas blindadas e

mecanizadas em um contexto de combate moderno.

3.2 BI MEC EM UMA OPERAÇÃO DE RECONHECIMENTO EM FORÇA

As  perguntas  subsequentes  procuraram  analisar  as  capacidades  e  as

deficiências de uma tropa blindada e mecanizada em uma operação ofensiva de

Reconhecimento em Força.

Dentre os fatores que influenciaram diretamente as respostas, destacam-se a

capacidade da viatura Guarani estar equipada com as configurações do Sistemas de

Armas  Remotamente  controlados,  como  o  SARC  REMAX  e  UT-30,  os  quais

proporciona  à  viatura  maior  potência  de  fogo  e  tecnologia  de  última  geração

agregada pelo uso de optrônicos de última geração. Os resultados obtidos estão

representados no gráfico 2 e 3 a seguir.
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O estudo do gráfico 2 demonstra que se destaca como ponto forte da tropa

mecanizada,  primeiramente,  a  mobilidade  (90%),  seguida  da  proteção  blindada

(73,3%)  e,  por  fim,  a  ação  de  choque (43,3%).  Outro  fato  que  se  destaca  é  a

tecnologia  agregada  das  viaturas  Guarani,  as  quais  com  o  sistema  de  armas

instalados podem detectar um alvo a 8.000m de distância, reconhece-lo a 4.500m,

identificá-lo a 2.000m e engajá-lo dentro do alcance útil de emprego do armamento

acoplado  a  este  sistema.  Já  a  metralhadora  UT-30  pode  detectar  um  alvo  a

10.000m, reconhece-lo  a  3.500m,  identifica-lo  a  2.200m e engajá-lo  a  dentro  da

capacidade da munição empregada, no caso de uma munição perfurante a 3.000m

ou no caso de uma munição explosiva a 2.000m. Tais fatos estão coerentes com as

pesquisas existentes na área de estudo e com as bases doutrinárias existentes no

Exército Brasileiro, o qual, por meio de diversas experimentações doutrinárias, vem

buscando atualizar a doutrina, explorando ao máximo a mobilidade, a potência de

fogo e os meios optrônicos existentes  nas viaturas GUARANI. Dessa forma, busca-

se  empregar  as  tropas  de  Infantaria  Mecanizada  de  forma  a  potencializar  as

capacidades existentes.

O gráfico 3 aponta as oportunidades de melhoria para o emprego da tropa

mecanizada em operações de Reconhecimento em Força. Por ser uma Viatura de

Transporte de Pessoal (VBTP),  6x6 a fim de acarretar menores custos logísticos

para o Exército, com uma blindagem básica para suportar impactos de munições

7,62 x 51 mm AP disparados a 30m ou mais ou estilhaços de artilharia de 155m a

100m de distância da VTPB, as oportunidades de melhoria estão demonstradas no

quando abaixo:

Fonte: o autor

Gráfico 2 – Capacidades da tropa mecanizada em um Reconhecimento em Força
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Os militares que responderam a pesquisa tinham a opção de marcar mais de

um item caso julgassem necessário, dessa forma, o item mais evidenciado como

oportunidade de melhoria foi a baixa potência de fogo, o qual foi apontado por 17

militares  (56,7%),  seguido  pelo  item pouca  autonomia  logística,  marcado  por  10

militares  (33,3%),  pela  pouca  ação  de  choque com 9  militares  (28,6%)  e  baixa

proteção blindada com 26,7% (8 militares). 

Como não houve experimentação doutrinária acerca de tal tipo de operação

ofensiva, ainda se carece de informações práticas acerca do emprego, entretanto,

fica evidente  para os especialistas que foram entrevistados que as melhorias se

dirigem para a capacidade de mobilidade, demonstrando que o emprego de uma

viatura 8x8 aumentaria as capacidades de mobilidade da tropa mecanizada para o

emprego em qualquer tipo de terreno. Bem como a aquisição de um sistema de tiro

superior ao canhão de 30mm para aumentar a potência de fogo e a ação de choque

das tropas mecanizadas.

Em  termos  de  comparação  com  a  literatura  estrangeira,  verificou-se  na

pesquisa bibliográfica realizada que as tropas americanas utilizam a viatura Stryker

MsMs, 8x8. Esta viatura vem sendo empregada nos mais diversos ambientes hostis,

como desertos  e  montanhosos,  por  isso,  foi  dada  a  ampliada  a  capacidade  de

mobilidade a 4 eixos. Ainda, houve a necessidade de equipá-las com canhões de

25mm para o apoio de fogo das tropas que combatem a pé e com canhões 90mm

para dar apoio de fogo às operações.

O gráfico  4  mensurou  o  quanto  os militares  questionados acreditavam na

Gráfico 3 – Oportunidades de melhoria da tropa mecanizada em um

Reconhecimento em Força

Fonte: o autor
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capacidade de um BI Mec realizar uma operação ofensiva de reconhecimento em

força.

Percebe-se que, de um modo geral  (80% - 24 militares),  há aprovação do

emprego do BI Mec em uma operação de Reconhecimento em Força. Ocorreu a

desaprovação  por  parte  de  6  militares  (20%).  A  aprovação  da  maioria  dos

entrevistados é coerente com a atualização doutrinária existente com a inserção da

nova  família  de  blindados.  A  capacidade  de  identificar,  adquirir,  reconhecer  e

sinalizar  um  alvo  a  uma  longa  distância,  nas  mais  diversas  condições  de

luminosidade,  colocam  as  tropas  mecanizadas  em  vantagem  na  busca  por  um

inimigo  em  situação  desconhecida.  A  desaprovação  por  parte  dos  militares

entrevistados justifica-se pela falta de mobilidade em terrenos difíceis, pela baixa

potência de fogo e ação de choque e pela pequena proteção blindada face à uma

operação em que se busca um inimigo desconhecido e em ambiente hostil,  com

grande  capacidade  de  engajamento.  Tais  deferências  encontram  amparo  na

doutrina nacional vigente, pois, os manuais de Força-Tarefa Blindada e o Batalhão

de Infantaria, bem como o Batalhão de Infantaria Mecanizados dão preferência para

tropas  com  maior  poder  de  choque  e  proteção  blindada  nas  ações  de

reconhecimento em força.   Entretanto, ainda estão sendo feitas experimentações

doutrinárias  no  CI  Bld  a  fim  de  potencializar  as  capacidades  e  atenuar  tais

deficiências das tropas mecanizadas.

  O gráfico 5 aponta a preferência da amostra pelo emprego do BI Mec por

meio  de um ataque limitado (93,3%) ou por meio de uma infiltração (10%) para

Fonte: o autor

Gráfico 4 – Capacidade de um BI Mec realizar um Reconhecimento em Força.
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realizar um reconhecimento em força. 

A  preferência  por  um  ataque  limitado  justifica-se  pelo  fato  de  que  este

presume a conquista de objetivos na faixa do defender do inimigo, alongando-se no

máximo à faixa do continuar defendendo, ou seja, linha defensiva de ruptura ou na

1ª linha de penetração do inimigo. Já a infiltração pressupõe objetivos alocados na

além da 1ª linha de penetração do inimigo e o deslocamento dar-se-á por uma faixa

de infiltração ao longo da zona de ação. Isso gera a tropa a possibilidade de um

contato fortuito com o inimigo longe das tropas em condições de reforçar  e das

linhas amigas. Aliado ao fato de que, após um reconhecimento em força, poderá ser

dada a ordem de conquistar e manter o terreno. Caso isso aconteça, quanto maior

for  a  distância  das  linhas  amigas,  as  dificuldades  devido  à  pouca  blindagem e

potência de fogo do BI Mec serão potencializadas pelo fato da tropa ficar sujeita aos

contra-ataques inimigos.

 

3.3 A INTEGRAÇÃO DAS FUNÇÕES DE COMBATE LOGÍSTICA, MOVIMENTO E

MANOBRA

Neste tópico, será abordada a questão referente a integração das Funções de

Combate Logística, Movimento e Manobra. 

Quanto ao aspecto Logística, 96,7% avaliaram como sendo de fundamental

importância  e  um desafio  muito  grande  a  integração  das  Funções de  Combate,

particularmente da Logística, devido ao emprego do BI Mec em operações ofensivas

Fonte: o autor

Gráfico 5 – Preferência pelo emprego do BI Mec.
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cujo consumo de suprimentos classe III e V é extremamente elevado. A adequação

da mobilidade e da proteção blindada das tropas mecanizadas ainda necessita ser

ajustada  aos  trens  logísticos,  haja  vista  que estes,  em sua  grande maioria,  são

carreados por tropas motorizadas, as quais possuem pouca ou nenhuma proteção

blindada e uma capacidade reduzida de mobilidade por se deslocarem sobre rodas e

eixos menos potentes, ficando restrita a terrenos adequados.

Os desafios da Função de Combate Logística estão representados no gráfico

7:

Percebe-se,  pelos  dados  interpretados  nos  questionários,  que  há  uma

preocupação quanto ao alto consumo de suprimentos Classe III  (combustíveis) e

Gráfico 6 – Importância da integração das Funções de Combate Logística,

Movimento e Manobra.

Fonte: o autor

Gráfico 7 – Desafios para a Função de Combate Logística.

Fonte: o autor
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Classe V (munições). Outra preocupação que persiste é a falta de adaptação das

tropas  logísticas  em tropas  mecanizadas  no  mais  curto  espaço  de  tempo  para

acompanharem a evolução do combate moderno e poderem deslocar-se por eixos

de movimento próximos às tropas de combate. Tais afirmações encontram coerência

na  doutrina  existente,  pois  durante  o  planejamento  de  uma  operação  de

reconhecimento em força há a preocupação com a integração da manobra com a

logística, principalmente quanto ao ressuprimento e a manutenção das tropas.

Quanto  ao  aspecto  Movimento  e  Manobra,  os  especialistas  entrevistados

avaliaram como sendo mais importante um estudo de situação bem realizado do que

propriamente dita a característica mecanizada da tropa. Diante desse estudo, pode-

se avaliar  as  melhores faixas  do terreno  para o  emprego da tropa mecanizada,

potencializando  a  mobilidade;  realizar  um  estudo  detalhado  do  inimigo  para

identificar  as possíveis deficiências do dispositivo  inimigo e  assim explorá-las da

melhor forma com o uso da proteção blindada e da potência de choque dos carros

blindados. Aos entrevistados foi perguntado sobre as características que colocariam

um BI Mec em vantagem: 

A  mobilidade  foi  apontada  como  o  grande  diferencial  para  a  tropa

mecanizada, ou seja, por ser àquela característica capaz de colocar o BI Mec em

uma situação de vantagem em relação ao inimigo. Junto à mobilidade, a evolução

tecnológica presente nas viaturas de transporte de pessoal como o Computador de

Georreferenciamento (GCB CTM-1 EB) e os dispositivos de engajamento de alvos

termais  e  de  visão  noturna.  Tais  dispositivos  ainda  podem  ser  integrados  aos

Gráfico 8 – Características do BI Mec na Função de Combate Movimento e

Manobra.

Fonte: o autor
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sistemas de armas como a metralhadora UT-30BR e ao REMAX. Comparando essa

evolução tecnológica com as tropas Stryker americanas, cujos pontos fortes são a

mobilidade e a capacidade de comando e controle, coloca-se as tropas mecanizadas

brasileiras no patamar das melhores tropas mecanizadas do mundo.

Ainda,  os  dados  analisados  corroboram  pela  aprovação  da  utilização  da

viatura Guarani em um Reconhecimento em Força:

A desaprovação de 20% da amostra foi justificada novamente pelos motivos

já citados nesse trabalho, como sendo a falta de mobilidade em terrenos de difícil

locomoção, pela falta de potência de fogo e ação de choque e pela pouca proteção

blindada  haja  vista  a  exigência  que uma operação  de  reconhecimento em força

requer da tropa executante. 

Por fim, foi solicitado que a amostra designasse uma nota de 1 a 5, sendo 1 a

menor  avaliação  e  a  5  a  maior  avaliação,  considerando  a  atual  integração  das

Funções de Combate Logística, Movimento e Manobra. 12 militares analisaram a

atual integração como sendo nota 5, outros 8 militares avaliaram como sendo nota 4,

e outros 8 militares como nota 3. Tal divergência de resultados pode ser analisada

pelo viés de que ainda estão sendo feitas experimentações doutrinárias acerca do

emprego do BI Mec. Ainda, tais experimentações estão sendo realizadas nos níveis

pelotão e subunidade, em que os consumos dos itens logísticos são inferiores do

que  quando  emprega-se  um  BI  Mec  ou  uma  Bda  Inf  Mec  em  uma  área  de

operações.

Gráfico 9 – Aprovação da VBTP Guarani.

Fonte: o autor



18

Diante  da  análise  de  todas  as  informações  obtidas  pelos  gráficos

supracitados, pode-se afirmar que há um grande desafio a ser considerado quanto à

integração das funções de combate Logística, Movimento e Manobra, haja vista que

ainda há um lapso tecnológico entre as tropas mecanizadas de combate e as tropas

motorizadas de logística, ou seja, o suporte logístico ainda é feito por tropas em sua

maioria com meios motorizados, os quais não possuem a mobilidade suficiente para

suprir a alta demanda de itens classe III e V das tropas mecanizadas em operações

ofensivas.

Fonte: o autor

Gráfico 10 – Atual integração entre as Funções de Combate Logística, Movimento

e Manobra.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às questões de estudo e os objetivos propostos no início deste Artigo

Científico,  pode-se  chegar  à  conclusão  de  que  os  objetivos  propostos  foram

atendidos, fomentando o conhecimento acerca do emprego do BI Mec nos combates

modernos,  dando  ênfase  à  integração  das  Funções  de  Combate  Logística,

Movimento e Manobra.

A  revisão  de  literatura  permitiu  identificar  a  necessidade  de  evolução

doutrinária sobre o emprego das tropas mecanizadas. As ações nesse aspecto do

conflito  ainda  demandam  tropas  de  cavalaria,  sejam  oriundas  de  tropas

mecanizadas ou blindadas. Entretanto, há que ser feita a inserção das capacidades

da infantaria mecanizada no ambiente do combate moderno.

Esse ambiente de combate, exige das tropas mobilidade, ação de choque,

potência de fogo e proteção blindada. Todas estas características presentes nas

tropas de infantaria mecanizada e ainda em fase de experimentação doutrinária no

Centro de Instrução de Blindados, buscando a melhor forma de potencializá-las no

ambiente de combate.

A análise das entrevistas e dos questionários permitiu inferir que a evolução

tecnológica presente nas viaturas vêm trazendo grandes benefícios à Função de

Combate Movimento e Manobra, como o aumento da consciência situacional dos

comandantes de fração por meio do GCB, dos avançados meios optrônicos das

viaturas, bem como dos sistemas de armas integrados. 

A partir ainda das análises dos especialistas entrevistados e dos militares que

responderam  aos  questionários,  percebeu-se  as  dificuldades  logísticas  de

ressuprimento Classe III e Classe V, devido ao alto consumo em uma operação de

reconhecimento em força, devido ao estudo de situação detalhado sobre um inimigo

desconhecido. Tendendo a atenuar esse problema logístico, visualiza-se o emprego

do BI Mec realizando uma operação de reconhecimento em força por meio de um

ataque limitado ao invés de uma infiltração, diminuindo assim as distâncias logísticas

entre as tropas apoiada e apoiadora.

Aliando  todas  as  informações  coletadas,  percebe-se  a  importância  da

integração das funções de combate logística, movimento e manobra. Recomenda-se
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a modernização das tropas de logística, deixando a natureza motorizada passando

para a natureza mecanizada, aumentando dessa forma a eficiência logística. 

Conclui-se, portanto, que é inegável a necessidade de integração das funções

de  combate,  bem  como  da  necessidade  das  experimentações  doutrinárias

englobarem todas  as  capacidades e  todos  os  sistemas das  tropas  de  infantaria

mecanizada, aprimorando a doutrina, inserindo, de vez, as tropas de infantaria no

combate moderno.

.
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Anexo A – Solução Prática

Como  forma  de  traduzir  em  experiência  prática  o  objetivo  deste  Artigo

Científico, sugere-se inserir as tropas de logísticas nas experimentações doutrinárias

que estão sendo feitas com as tropas da 15ª Bda Inf  Mec, a fim de integrar as

funções de combate durantes os exercícios.

Aliada a participação das tropas de logística nos exercícios de adestramento,

sugere-se  a  participação  dos  militares  de  intendência  e  de  material  bélico  nos

estágios do Centro de Instrução de Blindados a fim de participarem do planejamento

das Funções de Combate Movimento e Manobra e, assim, integrarem a Logística ao

campo de batalha.


