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O EMPREGO DO BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO EM PROVEITO
DA INTELIGÊNCIA NO RECONHECIMENTO EM FORÇA.

Luís Eduardo Marshall Gadea*

Vinícius Cunha**

RESUMO
A recente aquisição das Viatura Blindada de Transporte de Pessoal “GUARANI” (VBTP-MR 6X6) para
mobiliar os novos Batalhões de Infantaria Mecanizados suscitam amplos estudos visando estabelecer
uma  nova  e  atual  doutrina  para  o  seu  emprego.  Dentre  tantos  assuntos  pertinentes  e  atuais,
procurou-se analisar o emprego do Batalhão de Infantaria Mecanizado no Reconhecimento em Força
em proveito da Função de Combate Inteligência, identificando em que medida o emprego da VBTP-
MR 6X6 pode contribuir com aquela Função de Combate. O estudo foi sistematizado nos seguintes
tópicos:  as  características  das Operações  de Reconhecimento  em Força;  a Função de Combate
Inteligência; possibilidades e limitações do Batalhão de Infantaria Mecanizado no Reconhecimento
em Força; possibilidades e limitações do GUARANI empregando o Gerenciador do Campo de Batalha
(GCB); a doutrina estrangeira; a capacidade que o Batalhão de Infantaria Mecanizado possui para
atuar no Reconhecimento em Força; a relação entre o emprego da tropa de Infantaria Mecanizada e a
Função de Combate Inteligência; e o GCB. Para tanto, apurou-se por meio da literatura existente, de
entrevistas e de questionários os dados que permitiram esclarecer o problema identificado. E, ainda,
pode ser mensurada a contribuição que o GUARANI trouxe àquele tipo de operação e Função de
Combate no âmbito da Infantaria Mecanizada.

Palavras-chave: Reconhecimento  em  Força.  Inteligência.  Batalhão  de  Infantaria  Mecanizado.
Gerenciador do Campo de Batalha. Guarani.

ABSTRACT
The recent acquisition of the "GUARANI" (VBTP-MR 6X6) Personnel Transport Armored Vehicle to
mobilize the new Mechanized Infantry Battalions has led to extensive studies aimed at establishing a
new and current doctrine for its use. Among the many pertinent and current issues, we have analyzed
the  use  of  the  Mechanized  Infantry  Battalion  Reconnaissance  by  Fire  in  the  advantage  of  the
Intelligence  Warfighting  Function,  identifying  the  extent  to  which  the  use  of  VBTP-MR  6X6  can
contribute  to  that  Warfighting  Function.  The  study  was  systematized  in  the  following  topics:  the
characteristics of the Operations of Reconnaissance in force; the Intelligence Warfighting Function;
possibilities and limitations of the Mechanized Infantry Battalion Reconnaissance by Fire; possibilities
and limitations of GUARANI employing the Battlefield Manager (GCB); foreign doctrine; the capacity of
the Mechanized Infantry Battalion in Reconnaissance by Fire; the relationship between the use of the
Mechanized Infantry and the Combat Intelligence function; and GCB. In order to do so, the existing
literature,  interviews  and  questionnaires  were  used to  clarify  the  identified  problem.  And  yet,  the
contribution that GUARANI has brought to that type of operation and Warfighting Function within the
scope of the Mechanized Infantry could be measured.

Keywords: Reconnaissance by Fire. Intelligence.  Mechanized Infantry Battalion. Battlefield Manager.
Guarani.

*  Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar
das Agulhas Negras (AMAN) em 2006.
**  Capitão da Arma de Artilharia.  Bacharel  em Ciências Militares  pela Academia Militar  das
Agulhas Negras (AMAN) em 2006. Mestre em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais (EsAO) em 2015.
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1 INTRODUÇÃO

A  nova  doutrina  sobre  o  Batalhão  de  Infantaria  Mecanizado  (BI  Mec)  do

Exército  Brasileiro,  combinada com a recente  aquisição das Viatura  Blindada de

Transporte de Pessoal “GUARANI” (VBTP-MR 6X6), a ativação dos BI Mec e as

constantes experimentações doutrinárias que vem sendo executadas no âmbito da

Força  Terrestre,  sugerem  um  estudo  aprofundado  acerca  do  seu  emprego  nas

diversas Funções de Combate a fim de apontar as possibilidades e limitações que

possuem nas diversas operações. 

Nesse contexto, inserem-se as operações ofensivas e, mais especificamente,

o Reconhecimento em Força.

A missão da infantaria no reconhecimento em força é revelar e testar o 
dispositivo do inimigo, seu valor, sua composição e suas peculiaridades e 
deficiências. É uma operação de busca de dados que permite ao Cmt Btl 
tomar sua decisão. (BRASIL, 2003, p. 4-21).

Dentre as possibilidades do Reconhecimento em Força, está a capacidade de

gerar informações para a Função de Combate Inteligência. Principalmente no que se

refere a conduta a ser adotada, nesse tipo de reconhecimento, quanto a informar as

características e localização de alguns alvos encontrados (BRASIL, 2003).

Brasil (2002, p. 5-20), reconhece três tipos de reconhecimento em força para

as Forças Tarefas Blindadas: um ataque com objetivo limitado (Figura 1); ataque

com objetivo limitado sobre determinada região (Figura 2); e ataque de varredura/

incursão (Figura 3).

FIGURA 1 - Reconhecimento em Força (ataque com objetivo limitado ao longo de toda a frente)

Fonte: BRASIL, 2002, p. 5-20)
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FIGURA 2 - Reconhecimento em Força (ataque com objetivo limitado sobre determinada região)

Fonte: BRASIL, 2002, p. 5-20)

FIGURA 3 - Reconhecimento em Força - ataque de varredura / incursão
Fonte: BRASIL, 2002, p. 5-21

1.1 PROBLEMA

Nesse contexto, identificar as características específicas e as possibilidades

do Sistema de C² da Viatura Blindada de Transporte de Pessoal “GUARANI” se faz

relevante quando é aliada a eficácia na obtenção e informação dos resultados de um

Reconhecimento em Força.

Diante disso, levanta-se o seguinte problema: em que medida o emprego da

Viatura Blindada de Transporte de Pessoal “GUARANI” pode contribuir em proveito

da Função de Combate Inteligência nas operações de Reconhecimento em Força de

um Batalhão de Infantaria Mecanizado?

1.2 OBJETIVOS

No sentido de esclarecer as capacidades específicas da Viatura GUARANI o
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presente estudo pretende analisar o emprego Batalhão de Infantaria Mecanizado no

Reconhecimento em Força em proveito da função de Combate Inteligência.

Para tornar possível que o objetivo geral de estudo seja esclarecido, alguns

objetivos específicos estão abaixo elencados, de forma sequenciada e lógica, a fim

de permitir o desenvolvimento progressivo de um senso crítico acerca do assunto:

a) Analisar as características das Operações de Reconhecimento em Força;

b) Analisar a Função de Combate Inteligência;

c) Identificar  as  possibilidades  e  limitações  do  Batalhão  de  Infantaria

Mecanizado para atuar no Reconhecimento em Força;

d) Identificar as possibilidades e limitações da VBTP-MR 6X6 em Operações de

Reconhecimento  em  Força  empregando  o Gerenciador  do  Campo  de  Batalha

(GCB);

e) Comparar  a  doutrina  estrangeira  de  emprego  da  Infantaria  Mecanizada

aplicada no Reconhecimento em Força com a do Exército Brasileiro;

f) Avaliar a capacidade que o Batalhão de Infantaria Mecanizado possui para

atuar no Reconhecimento em Força a fim de obter conhecimento de inteligência; e

g) Analisar a relação entre o emprego da tropa de Infantaria Mecanizada e a

Função de Combate Inteligência.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

A presente pesquisa pode auxiliar na formulação da nova doutrina do Exército

Brasileiro acerca do emprego do Batalhão de Infantaria Mecanizado nas operações

ofensivas de Reconhecimento em Força.

Considerando que a busca de dados no reconhecimento em força visa atingir

seu principal objetivo, o de esclarecer a situação, tem-se uma associação direta com

a Função de Combate Inteligência.

A função  de combate  inteligência  compreende  o  conjunto  de  atividades,
tarefas  e  sistemas  inter-relacionados  empregados  para  assegurar
compreensão  sobre  o  ambiente  operacional,  as  ameaças  (atuais  e
potenciais), os oponentes, o terreno e as considerações civis. (EXÉRCITO,
2015, p. 2-1).

Brasil (2002, p. 5-19) explica que um comandante de Força Tarefa Blindada

ao decidir  pelo reconhecimento em força deve, entre outras coisas,  considerar  a

urgência  e  importância  das  informações  buscadas.  Assim,  pode-se  inferir  que  a

oportunidade e rapidez com que tais informações serão reportadas é fundamental.

Ao encontro disso, há que se explorar as novas tecnologias desenvolvidas,
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especialmente  aquelas  que  podem  agilizar  a  comunicação  e  empregar  fluxo

dinâmico, vivo e atual dos acontecimentos no campo de batalha. E é exatamente

nesse aspecto que o Gerenciador do Campo de Batalha (GCB) está inserido.

2 METODOLOGIA

Visando orientar o presente trabalho, utilizaremos uma abordagem de forma

quantitativa e qualitativa, aproveitando-se de entrevistas, questionários e recentes

experimentações doutrinárias do Exército Brasileiro.

Quanto ao tipo, utilizaremos a  pesquisa explicativa que terá como objetivo

juntar  as  possibilidades  e  limitações  conhecidas  dos  Batalhões  de  Infantaria

Mecanizados com elementos essenciais para as Operações de Reconhecimento em

Força.

O delineamento da pesquisa será balizado por manuais e experimentações

doutrinárias do BI Mec e utilizará, entre outros, materiais já publicados e conhecidos.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

Observamos que a adoção da tropa de Infantaria Mecanizada pelo Exército

Brasileiro  é recente  e tem seus primeiros estudos já  no século  XXI.  Portanto,  o

período de tempo que foi utilizado para a realização desta pesquisa de conceitos e

conhecimentos  produzidos  pelo  Exército  Brasileiro  restringiu-se  à  última  década,

mais especificamente entre 2008 a 2017, 

2.2 COLETA DE DADOS

Há que se observar, também, que a transformação de alguns Batalhões de

Infantaria em Batalhões Mecanizados é mais recente e, principalmente, que essas

Unidades foram contempladas com as VBTP-MR 6X6 a partir  de 2012, de onde

identificamos as primeiras  experimentações  doutrinárias  que servem de esteio  e

suporte ao presente trabalho.

Após  ter  sido  levantado  esse  referencial  teórico,  foram  utilizados  dois

instrumentos para a coleta de dados: entrevista exploratória e questionário.

2.2.1 Entrevistas

Para identificar os profissionais que possuem relevância e poderiam contribuir

com este estudo, foi preciso identificar Unidades que possuem dentre suas missões
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a de Reconhecimento em Força a fim de traçar paralelos e comparações com a

própria Infantaria Mecanizada.

Por outro lado, o Centro de Instrução de Blindados é uma Organização Militar

chave  no  processo  de  desenvolvimento  de  conceitos  doutrinários  de  Infantaria

Mecanizada. Quer seja por seus cursos e estágios voltados para o GUARANI e sua

afinidade com a tropa blindada,  quer  seja  pela  vasta  capacidade que possui  de

aplicar diferentes conceitos doutrinários ao longo do ano, nos diversos exercícios de

campanha que realiza. Podendo, assim, colher dados nas mais variadas situações e

combinações, colaborando e influenciando os vetores de disseminação de doutrina

naquelas Unidades.

Diante  disso,  especialistas  das  armas  de  Infantaria  e  de  Cavalaria  foram

entrevistados para estabelecer um ponto de partida acerca do posicionamento dos

questionamentos mais relevantes a serem conduzidos sobre o tema em estudo, bem

como das amostras a serem observadas.

Sequência Nome Justificativa

1o Eduardo Matias da Costa
Cap Inf EB

Ex integrante do 33o Batalhão de Infantaria
Mecanizado

2o Andrey Eduardo Rodrigues
Cap Inf EB

Instrutor da matéria de Infantaria Mecanizada
no Centro de Instrução de Blindados

3o Vinícius Cunha
Cap Inf EB

Experiencia com Inf Mec durante as
Olimpíadas 2016

4o Thiago Montes Gabri
Cap Inf EB

Chefe da 3a Seção do 33o Batalhão de
Infantaria Mecanizado

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados
Fonte: O autor

2.2.2 Questionário

A população a ser analisada contempla integrantes das tropas mecanizadas

com funções chaves nos processos decisórios, quer seja no nível estratégico, quer

seja  no  nível  tático.  Além  desses,  especialistas  no  assunto  que,  embora  não

integrem hoje,  em algum momento já  fizeram parte  do processo de idealização,

recebimento, desenvolvimento de doutrina ou experimentação desta.

Este  trabalho  foi  delimitado,  por  meio  de  informações  coletadas  com  os

entrevistados,  para  apreciar  o  parecer  de  oficiais  da  arma  de  infantaria,

particularmente aqueles oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras. Dessa

forma espera-se aproveitar a expertise de oficiais mais maduros e experimentados,
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que possam apresentar um pensamento crítico a respeito da matéria, sem que seja

necessário a aplicação de filtros de adequabilidade das respostas.

Nesse sentido, a população restou estimada em 40 militares, com passagens

pelos diversos processos que permeiam a ativação da Inf Mec no âmbito do Exército

Brasileiro,  que  podem  envolver  a  implantação,  desenvolvimento  doutrinário  ou

ensino aprendizagem. 

Para  que  a  amostra  tenha  um  tamanho  compatível  com  o  nível  de

aceitabilidade significativa, utilizou-se 90% para os parâmetros de nível de confiança

e 10% de erro amostral. Portanto, a amostra ideal (nideal) possui 26 militares. 

De  forma  a  acreditar  o  questionário,  foi  realizado  um  pré–teste  com  10

capitães alunos da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). Todos atendendo

os  pré-requisitos  para  compor  a  amostra  estudada.  Tal  teste,  teve  o  intuito  de

identificar falhas e corrigi-las antes de iniciar o processo de aquisição de dados,

findo o qual não restaram dúvidas ou problemas de execução.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para entendermos o objeto deste estudo, temos que aprofundar inicialmente

no core do Reconhecimento em Força (Rec F) e em suas finalidades para, então,

entender as implicações que possam advir dessas operações. Quer seja na tropa

que vai executá-la, quer seja na tropa inimiga.

O manual de Operações limita os objetivos desse tipo de operação, isolando-

as no campo de batalha (BRASIL, 2014), pois é complexa e dela podem advir muitas

variáveis. Embora as tropas que estejam realizando reconhecimentos de eixo, de

zona ou de área, eventualmente, possam se engajar nas Ações de Reconhecimento

em Força (BRASIL, 2002), sua utilização não pode ser indiscriminada, uma vez que

deve ser executada por uma força ponderável (BRASIL, 2014). 

Ou seja, o emprego de um Reconhecimento em Força deve ser calcado em

estudos que avaliam e confrontam as possibilidades e limitações das nossas Forças,

bem com as do inimigo. Assim, pode-se inferir o grau de comprometimento que ela

pode causar  às  ações  do  escalão  superior  ou,  ainda,  o  quanto  é  possível  ficar

engajado decisivamente (BRASIL, 2002).

Ilustrando  o  pensamento  crítico  da  amostra  questionada,  onde  foi

apresentado  o  questionamento  “o  Sr.  julga  as  tropas  mecanizadas  como  sendo
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aptas a realizarem esse tipo de operação?” obteve-se o que segue:

FIGURA 4 – aptidão da tropa Inf Mec para o Rec F
Fonte: o autor

Exatos  80%  dos  entrevistados  acreditam  ser  possível  que  as  tropas

Mecanizadas participem de Rec F. Os 20% restantes apresentaram, em sua maioria,

as  mesmas  justificativas:  limitação  de  poder  de  fogo,  proteção  blindada  e

mobilidade.

O Rec F visa,  basicamente,  identificar  o dispositivo  inimigo,  testando-o de

forma a obter confirmação do que fora levantado. Contudo, é impositivo que o seu

executante  esteja  apto  a  explorar  os  pontos  fracos  identificados,  imediatamente

(BRASIL,  2002).  Assim,  também é  imperioso  a  utilização  de  um combinado  de

tropas que possam entregar ação de choque, velocidade, potência de fogo, proteção

blindada e flexibilidade para lidar com o desconhecido.

Nesse sentido, o Regimento de Cavalaria Blindado (RCB) e as Forças Tarefa

de Regimentos de Carros de Combate (FT RCC), respectivamente das Brigadas de

Cavalaria Mecanizada (Bda C Mec) e das Brigadas Blindadas, são as Forças Tarefa

Blindadas  (FT  Bld)  mais  aptas  à  execução  de  um  reconhecimento  em  força

(BRASIL, 2002). Outro entendimento é que a cavalaria blindada é a força mais apta

à realização deste tipo de operação ofensiva (BRASIL, 1999). 

Contudo,  uma  rápida  análise  nos  faz  pensar  que,  para  permanecer  em

contato, apoiar uma ultrapassagem ou retrair, a cavalaria blindada pode ser a melhor

opção, uma vez que pode empregar seu stand-off com mais eficácia, caso o tenha.

Ou, ainda, não permaneça engajada visto que sua proteção blindada lhe confere

maior capacidade perante os fogos inimigos. Por outro lado, para explorar o êxito

alcançado, são os combinados entre Carros de Combate e Fuzileiros que agregam,

principalmente, segurança para enfrentar o desconhecido.
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Outro  ponto  importante  a  observar  é  quanto  ao  valor  da  nossa  tropa

empregada nesses reconhecimentos. Ela deve ser tal, que faça frente ao possível

inimigo, obrigando-o a desdobrar-se e revelar-se no primeiro escalão, movimente

suas reservas e empregue seu apoio de fogo (BRASIL, 2002). Além disso, não pode

engajar-se  decisivamente.  Identificamos,  então,  que  quanto  maior  o  stand-off

empregado, mais vantagem pode-se obter e, consequentemente, mais próximo do

sucesso se estará. Desta feita, quanto maior o escalão empregado, maior será a

possibilidade de obter tal vantagem

Identificadas as características de um Reconhecimento em Força, há que se

buscar outra análise: a Função de Combate Inteligência.

A função  de combate  inteligência  compreende  o  conjunto  de  atividades,
tarefas  e  sistemas  inter-relacionados  empregados  para  assegurar
compreensão  sobre  o  ambiente  operacional,  as  ameaças  (atuais  e
potenciais), os oponentes, o terreno e as considerações civis. (EXÉRCITO,
2015, p. 2-1).

A seguir  identificamos a correlação entre as atividades e tarefas que essa

função de combate busca atender:

FIGURA 5 - Atividades e Tarefas da F Cmb Intlg
Fonte: BRASIL, 2015, p. 2-5

Confrontando  a  tabela  acima  com a  análise  da  Operação  Ofensiva,  feita

anteriormente,  podemos  estabelecer  laços  estreitos  entre  todas  as  atividades  e
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algumas tarefas com o Rec F. Obviamente esse tipo de reconhecimento, não pode

ser pensado sozinho nem tampouco estanque de outras soluções. Contudo, ele é

uma  das  ferramentas  que  a  Inteligência  dispõe  para  manter-se  atualizada  e

oportuna.

A fim de mensurar essa contribuição, foi apresentado o questionamento “com

quais atividades e tarefas da Função de Combate Inteligência o Sr. julga que o BI

Mec pode contribuir durante um Reconhecimento em Força?” ao que obteve-se o

seguinte:

FIGURA 6 – contribuição do BI Mec nas atividades e tarefas da F Cmb Intlg
Fonte: o autor

Ademais, é essencial entendermos o ciclo da Inteligência, para identificarmos

onde, precisamente o Reconhecimento em Força pode agregar maior valor. Esse

ciclo  é  composto  por  quatro  fases  bem  configuradas.  Esse  ciclo  precisa  ser

retroalimentado  por  suas  próprias  etapas  e  deve  ser  atemporal  para  garantir

informações continuadas e acertadas. São as fases: orientação; obtenção produção

e difusão. 

A primeira  fase  (orientação)  visa estabelecer  normas e caminhos  para  os

escalões  táticos  desempenharem  o  seu  papel  dentro  da  Função  de  Combate.

Quanto ao Reconhecimento em Força, pode-se, por exemplo, delimitar um espaço

(Zona  de  Ação),  importante  no  contexto  de  uma  manobra  maior,  para  que

determinada  força  empregue  seus  meios  na  próxima  fase,  obtenção.  Ou  ainda,

estabelecendo limites  ou dados específicos para que seja buscado pelo escalão

considerado.

A  segunda  fase,  obtenção,  é  onde  encontra-se  a  maior  oportunidade  de

emprego do Rec F. Essa é a fase onde o escalão, empregado no reconhecimento

tratado,  atuará  como  um dos  sensores  de  exploração  dos  dados  negados  pelo

inimigo. Além da exploração, entende-se que este dado precisa alimentar o sistema
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de Inteligência de forma oportuna para que tenha garantida a sua eficácia.

As  fases  subsequentes,  produção  e  difusão  são,  respectivamente,  o

tratamento que se dá ao dado bruto obtido, confrontando com outros elementos e

inferindo,  daí,  suas  implicações  e  a  distribuição  deste  produto  aos  escalões

interessados. Não competindo, então, à Força que executa aquela Operação.

Corroborando com tal análise, a amostra entrevistada foi instigada a presentar

como o BI Mec pode contribuir durante um Reconhecimento em Força com o ciclo

de  Inteligência,  de  onde  foi  possível  confirmar  o  pressuposto  identificado  na

literatura. Cerca de 86% concordam que a obtenção é a fase do ciclo que apresenta

maior relevância no espectro de um Rec F.

FIGURA 7 – contribuição do BI Mec para o ciclo de Inteligência
Fonte: o autor

Após  isso,  precisa-se  identificar  as  possibilidades  e  limitações  que  um

Batalhão de Infantaria Mecanizado (BI Mec) possui para atuar no Reconhecimento

em Força. E, nesse ínterim, é importante traçar um paralelo com tropas de outras

naturezas, especialmente as blindadas.

Para tal, deve-se observar que as unidades blindadas de cavalaria são as que

possuem a capacidade de engajar-se e desengajar-se do combate com os seus

próprios  meios,  visto  que o  carro  lhe  confere  grande  poder  de  fogo  e  proteção

blindada, além de uma grande mobilidade através do campo. Estas são, portanto, as

tropas que cumprem o Rec F como uma operação típica (BRASIL, 2002).

Compactuando  desse  entendimento,  tem-se  que  a  infantaria  blindada,

reforçada com carros de combate, é especialmente apta para o reconhecimento em

força, em virtude de sua mobilidade e potência de fogo (BRASIL, 2002).
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Por outro lado, admite-se que o batalhão de primeiro escalão realize um Rec

F em prol da brigada, ou que um batalhão reserva explore vulnerabilidades inimigas.

Contudo, esse emprego é em escala limitada (BRASIL, 2003).

Também foi  apresentado à amostra  entrevistada o  questionamento acerca

das  duas  formas  de  Rec  F:  ataque  limitado  e  infiltração.  Cerca  de  93%  dos

entrevistados  identificaram que  o  ataque  limitado  é  a  que  melhor  o  BI  Mec  se

adéqua.

FIGURA 8 – adequabilidade do BI Mec às Formas de Rec F
Fonte: o autor

Em outra análise, tem-se os Regimentos de Cavalaria Mecanizados (RC Mec)

mais  afins  com  os  BI  Mec.  Esses  regimentos,  bem  como  os  batalhões,  não

apresentam uma blindagem que lhe confiram capacidade de transitar  em campo

aberto,  mais  ainda  em terreno  onde  o  inimigo  é  desconhecido.  Suas  estruturas

organizacionais  contra  os  carros  de  combate  inimigos  é,  demasiadamente,

desvantajosa.  Frise-se  que o  emprego  do  Rgt  neste  tipo  de  operação  deve  ser

considerado  como  uma  solução  extrema,  ou  em  uma  solução  de  conduta  de

combate, após haver sido realizada uma análise cuidadosa dos fatores da decisão e

da importância dos resultados a serem obtidos para o escalão superior, de forma a

justificar o emprego do R C Mec num  Rec F (BRASIL, 2002). Entendimento que

pode ser estendido ao BI Mec.

Mesmo assim, ainda que extrema, o Rec F é uma realidade para tropas Inf

Mec e explorar em que medida a VBTP-MR 6X6 pode contribuir ou não com as

Operações de Reconhecimento em Força, empregando o Gerenciador do Campo de

Batalha (GCB) é de extrema valia, já que o é um software (instalado no CTM-EB1)

que potencializa o fluxo de informações. 
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FIGURA 9 – CTM-EB1
Fonte: Centro de Instrução de Blindados, 2015

O GCB é concebido para alimentar os comandantes de diferentes escalões

com informações importantes.  Entretanto,  permeia  esse  entendimento,  que  suas

capacidades são adequadas, especialmente, para as operações de Rec F em prol

da Inteligência.

Suas principais características permitem ao BI Mec atuar de forma integrada e

eficaz  na  função  de  combate  Inteligência  ao  fornecer  a  situação  do  inimigo  em

tempo real, facilitando sobremaneira o entendimento do escalão superior acerca do

campo de batalha (consciência situacional). Também colabora com a capacidade de

Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA) ao agregar a

possibilidade de pedido de inteligência e o fornecimento de relatórios automatizados.

Corroborando  com  as  capacidades,  mas  agora  as  que  englobam  o

Reconhecimento  em Força,  especificamente,  tem-se  um cenário  importante  que

pode advir na continuação do combate: as condutas. Nesse aspecto o GCB permite

informar e entender as evoluções do combate, emissão de ordens fragmentárias,

inclusive gráficas que irão influenciar as ações subsequentes. Acelerando, assim, o

processo de condução de tropas (PCT) e o processo de tomada de decisão militar

(PTDM).

Englobando  todas  essas  possibilidades,  a  capacidade  de  criptografar

automaticamente o fluxo de informação, garante maior velocidade e segurança ao

processo. Nota-se, então, que o GCB é uma ferramenta muito, senão a mais, útil de

um BI Mec durante as Operações de Rec F.
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Noutro  prisma,  buscou-se comparar  a  Doutrina  Militar  Terrestre  com a  de

outros exércitos, observando tropas equivalentes aos BI Mec em características e

missões, atentando para o enfoque que se dá às Operações de Reconhecimento em

Força.

Com  isso,  identificou-se,  que  o  exército  argentino  também  emprega  seu

esquadrão de reconhecimento apenas em situações extremas. Embora a descrição

das condicionantes sejam ligeiramente divergentes das apresentadas na bibliografia

nacional, o contexto assimila-se muito. A limitada proteção blindada, aliada à baixa

potência de fogo daquelas tropas, sugerem o emprego de tropas blindadas para os

Rec F (ARGENTINA, 2001).

Em um sentido mais amplo, o exército americano elenca para a sua Brigada

Stryker (Stryker Brigade Combat Team - SBCT) o Reconhecimento como uma de

suas capacidades. Todavia, há a ressalva de que deve ser organizada uma força

suficientemente  grande  e  forte  para  fazer  o  inimigo  reagir  sem  se  perder  a

segurança (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2003).

Ademais,  é  do  esquadrão  de  cavalaria  divisionário  daquele  exército  a

premissa  dessa  operação  ofensiva,  que  pode  realizar  um  Rec  F  de  forma

independente  ou  integrando  uma  tropa  de  maior  valor  (ESTADOS  UNIDOS  DA

AMÉRICA, 1996).

Após uma breve passagem pelos exércitos de nações amigas, é importante

identificar  as  capacidades que o  Batalhão  de Infantaria  Mecanizado  possui  para

atuar no Reconhecimento em Força a fim de obter conhecimento de inteligência.

Consoante a esse objetivo, analisar a VBTP – MR 6x6 “GUARANI” é imprescindível,

pois ele é o esteio das capacidades do próprio Batalhão. Porém, há que se referir,

também, aos trens que determinam a envergadura do apoio que se tem com os seus

próprios meios.

Para isso, observa-se o quadro a seguir com as algumas características dos

carros orgânicos de algumas das principais tropas Mecanizadas pelo mundo:
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FIGURA 10 – comparativo de viaturas mecanizadas
Fonte: Centro de Instrução de Blindados, 2015

Como é possível  inferir  a partir  da figura,  o Guarani  possui  características

bem próximas às de outros exércitos. Mas individualizando seu estudo e trazendo

para o contexto de Rec F, é notório que a blindagem 12,7 mm (com uso de placas

adicionais)  é  insuficiente  para  enfrentar  um  inimigo  que  não  seja  fraco.

Considerando, ainda, que os Rec F são operações para buscar informações acerca

de algo desconhecido, sua blindagem pode ser um inconveniente.

Ademais,  seu  armamento  (canhão  30  mm),  em  que  pese  sua  evolução

tecnológica e de optrônicos que acabam por auxiliar na busca de informações, é de

baixa  potência  de  fogo  quando  analisamos  o  amplo  espectro  de  um campo de

batalha.

Ainda como limitação, identifica-se que a mobilidade conferida pela tração 6x6

e tocada por um motor FPT Cursor 9, 383 cv é limitada para terreno aberto, sem

estradas  ou  solo  firme,  o  que  diminui  consideravelmente  a  capacidade  de

desengajar-se pelos próprios meios diante de situações inesperadas.

Em contrapartida, a capacidade anfíbia do Guarani lhe confere vantagem ao

se deparar com obstáculos naturais, não agravados pelo inimigo. Ganhando, assim,

em rapidez autonomia e capacidade de transpor esses pontos por seus próprios

meios. Todavia, os trens de um BI Mec limitam o a envergadura da manobra, uma

vez que suas Vtr sobre rodas não apresentam o mesmo desempenho do Guarani

nem, tampouco, são anfíbias, o que restringe o terreno a ser explorado.

Com o intuito de medir a percepção da amostra quanto às capacidades do BI
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Mec  que  mais  coloca  o  ofensor  em  vantagem,  em  detrimento  do  inimigo,

destacaram-se que os meios optrônicos são aqueles que mais (aproximadamente

73%) denotam vantagem, seguidos pelo GCB (66%).

FIGURA 11 –  capacidades do BI Mec lhe conferem vantagem no Rec F
Fonte: o autor

Diante de todo o exposto, tem-se que a Infantaria Mecanizada pode colaborar

e integrar a Função de Combate Inteligência, na medida em que o seu emprego é

ponderado e os riscos assumidos sejam calculados como vantajosos. A presença de

um inimigo fraco ou debilitado é fator preponderante para o sucesso de um Rec F

executado por um BI Mec. Mas, uma vez estabelecida essa superioridade, os meios

optrônicos e, principalmente, o GCB confere ao Guarani, e em última instância ao BI

Mec,  a  capacidade  de,  quando  bem orientado,  integrar  a  fase  de  obtenção  de

conhecimento de forma, rápida, precisa e oportuna. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalmente,  observa-se  que  foi  possível  esclarecer  o  objetivo  geral  deste

estudo,  que  buscou  analisar  o  emprego  Batalhão  de  Infantaria  Mecanizado  no

Reconhecimento  em  Força  em  proveito  da  função  de  Combate  Inteligência.

Identificou-se  que  o  emprego  da  Viatura  Blindada  de  Transporte  de  Pessoal

“GUARANI” pode sim contribuir em proveito da Função de Combate Inteligência nas

operações de Reconhecimento em Força de um Batalhão de Infantaria Mecanizado.

Soma-se a isso, a resolução do problema proposto, onde a Viatura Blindada

de Transporte de Pessoal “GUARANI” pode contribuir  em proveito da Função de

Combate Inteligência nas operações de Rec F de um BI Mec na medida em que os

seus meios optrônicos facilitam a identificação de valor e natureza do inimigo, com
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certa precisão e o GCB viabiliza o fluxo dessas informações de maneira oportuna.

Há que se pesar que o Rec F que um Btl Inf Mec está mais apto a realizar é o

limitado, já que as limitações de poder de fogo e proteção blindada do Guarani são

limitados. Ademais, essas operações necessitam de grande ponderação e, via de

regra, devem ser executadas apenas contra inimigos fracos ou debilitados, para que

a tropa possa tirar proveito de suas possibilidades.

Restou  esclarecido,  na  revisão  de  literatura,  que  as  tropas  mais  aptas  à

realizarem um Rec F, são as Blindadas. Especialmente as Força-Tarefa Blindadas,

que agregam características próprias, integrando poder de fogo, proteção blindada

com a segurança dos fuzileiros para o eventual aproveitamento do êxito.

Os dados obtidos por meio de entrevistas e questionários foram compilados e

puderam corroborar com o entendimento adquirido na revisão literária ou esclarecer

percepções que ainda não estão bem consolidadas na Doutrina Militar Terrestre.

Este trabalho não esgota o assunto, nem tampouco pretende estabelecer uma

verdade sobre as contribuições do BI  Mec no Rec F para a Inteligência.  Outros

aspectos e pontos de vista, que ora não foram abordados, podem indicar caminhos

e  soluções  divergentes.  Como  exemplo,  sugere-se  o  estudo  aprofundado  de

formações de FT com tropas de natureza diferentes (Mec e Bld).

Conclui-se, que a capacidade dos meios optrônicos aliada às possibilidades

do Gerenciador do Campo de Batalha são a melhor forma de levantar e informar

dados negados pelo inimigo.
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SOLUÇÃO PRÁTICA

Objetivando  tornar  este  estudo  útil  e  de  fácil  integração  à doutrina  militar

terrestre, sugere-se a inclusão, total ou parcial,  de um extrato seu no manual de

campanha que tratará sobre o Batalhão de Infantaria Mecanizado. E como forma de

simplificar tal integração, sugere-se, aqui, o seguinte trecho:

BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO

CAPÍTULO - OFENSIVA

ARTIGO - Reconhecimento em Força

GENERALIDADES

a.  As  tropas  mais  aptas  à  realizarem  um  Rec  F,  são  as  Blindadas.

Especialmente  as  Força-Tarefa  Blindadas,  que  agregam características  próprias,

integrando poder de fogo, proteção blindada com a segurança dos fuzileiros para o

eventual aproveitamento do êxito.

b. Há que se pesar que o Rec F que um Btl Inf Mec está mais apto a realizar é

o limitado, considerando-se as limitações de poder de fogo e de proteção blindada

do Guarani. Ademais, essas operações necessitam de grande ponderação e, via de

regra, devem ser executadas apenas contra inimigos fracos ou debilitados, para que

a tropa possa tirar proveito de suas vulnerabilidades.

c.  A Viatura Blindada de Transporte de Pessoal “GUARANI” pode contribuir

com a  Função  de  Combate  Inteligência  nas  operações  de  Reconhecimento  em

Força, uma vez que os seus meios optrônicos facilitam a identificação de valor e

natureza  do  inimigo,  com certa  precisão  e  o  GCB  viabiliza  o  fluxo  dessas

informações de maneira oportuna.
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