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RESUMO
O  combate  moderno  exige  das  tropas  de  infantaria uma  maior  capacidade  de  proteção,
velocidade,  mobilidade,  poder  de  fogo e flexibilidade para  que possa combater  com maior
eficiência, multiplicando seu poder de combate. Neste contexto, o Exército Brasileiro, através
de seus Projetos Estratégicos, atualizou-se com a criação da Infantaria Mecanizada. Tropas
com alta  mobilidade,  flexíveis  e  dotadas  de relativa  proteção  blindada  e  ação de  choque,
possuem  ainda  modernos  sistemas  de  comando  e  controle,  optrônicos  e  de  armas  que
denotam  grande  evolução  tecnológica.  A  Operação  Ofensiva  de  Perseguição  é  uma  das
operações  em  que  o  Batalhão  de  Infantaria  Mecanizado  (BIMec),  devido  as  suas
características, pode estar inserido, compondo a   Força de Cerco ou Força de Pressão Direta,
com a finalidade principal de destruir a força inimiga em desengajamento. O presente trabalho
teve como objetivo analisar, na Função de Combate Movimento e Manobra, as características,
possibilidades e limitações no emprego do BIMec na Operação Ofensiva de Perseguição. A
metodologia adotada, além de uma revisão literária, concebeu a realização de entrevistas com
especialistas e da seleção de militares para responderem um questionário sobre o tema. Tudo
com a finalidade de aumentar o conhecimento acerca do emprego das recém-criadas tropas de
Infantaria Mecanizada na Função de Combate Movimento e Manobra em uma operação de
Perseguição.

Palavras-chave: Combate Moderno. Batalhão de Infantaria Mecanizado. Perseguição. Função
de Combate. Movimento e Manobra. 

ABSTRACT

The Modern combat requires from the infantry troops a greater protection, speed, mobility, fire
power and flexibility so they can fight more efficiently, multiplying their combat power. In this
context, the Brazilian Army, through its Strategic Projects, updated itself with the creation of the
Mechanized Infantry.  Troops with  high  mobility,  flexible  and equipped with  relative  armored
protection and shock action, also have moderns systems of command and control, optronicos
and weapons that denote great technological evolution. The Pursuit Offensive Operation is one
of the maneuvers in which the Mechanized Infantry Battalion (BIMec), due to its characteristics,
may be inserted, composing the Siege Force or Direct Pressure Force, with the main purpose of
destroying  the  enemy  force  in  disengagement.  The  present  work  aimed  to  analyze,  in  the
Warfighting Function Movement and Maneuver, the characteristics, possibilities and limitations
in  the  use of  BIMec  in  the  Operation  Offensive  of  Persecution.  The methodology  adopted,
besides a literary revision, conceived the accomplishment of interviews with specialists and of
the selection  of  military  personnel  to answer  a questionnaire on the subject.  All  in  order to
increase the knowledge about the employment of newly created Mechanized Infantry troops in
the Combat Function Movement and Maneuver in a PursuitOperation.

Keywords:  Modern  Combat.  Mechanized  infantry  Battalion.  Pursuit. Warfighting  Function.
Movement and Maneuver.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 PROBLEMA 

A  evolução  da  doutrina  militar  terrestre  tem  sido  observada

mundialmente  em  razão  do  surgimento  de  novas  tecnologias,  levando  os

exércitos  a  buscarem diferentes formas de combater  o  inimigo.  A evolução

doutrinária constante é uma necessidade a qualquer Força Armada.

Nesse contexto, em face da evolução dos artefatos bélicos, das novas

tecnologias e  de outros  fatores  que  passaram a  influenciar  as tomadas de

decisões  em combate,  os  exércitos  do  mundo  sentiram a  necessidade  de

garantir ao infante uma maior capacidade de proteção, velocidade, mobilidade

e flexibilidade para que possa combater com maior eficiência, multiplicando seu

poder de combate (BASTOS, 2005).

No  Brasil,  a  Força  Terrestre,  diante  das  mudanças  aceleradas,

produzidas pela Era do Conhecimento, no campo da tecnologia, nas formas

das  organizações,  e  no  amplo  espectro  de  emprego  das  Forças  Armadas,

adotou  como  forma  de  geração  de  forças  o  planejamento  baseado  em

capacidades (VERDE OLIVA, 2015). 

Nesse mister, alinhado com a Estratégia Nacional de Defesa (END) e

com a Doutrina Militar das Forças Armadas praticada na maioria dos países

considerados  de  primeiro  mundo,  o  Exército  Brasileiro  lançou  mão  de  um

processo de transformação amplo e profundo,  induzido pelos seus Projetos

Estratégicos, entre eles o Projeto Guarani.

Assim, a partir da aquisição das novas Viaturas Blindadas de Transporte

de Pessoal (VBTP) “Guarani”, a Força Terrestre adquiriu novas capacidades e

busca a modernização de sua Infantaria, surgindo em substituição a Infantaria

Motorizada, obsoleta para o quadro dos conflitos armados atuais, a Infantaria

Mecanizada.  

A Infantaria Mecanizada no mundo é composta por tropas de Infantaria

que utilizam veículos de combate blindados, sobre rodas ou lagartas, para o

transporte da mesma, prestando-se a diversos tipos de atividades operacionais

que abrangem uma grande variedade de missões.  

Sua extensa mobilidade tática, proteção blindada e considerável poder

de fogo, advindos dos canhões ou metralhadoras presentes em suas viaturas,

permitem  uma  excelente  flexibilidade  de  emprego.  A  Inf  Mec  está  apta  a
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realizar  Operações de Combate Convencional,  Operações de Pacificação e

Operações  de  Apoio  a  Orgãos  Governamentais,  caracterizando-se  como

importante ferramenta de desequilíbrio do poder de combate e de manutenção

da impulsão e iniciativa das ações através do combate continuado.

Dentre  as  diversas  operações  que  um  Batalhão  de  Infantaria

Mecanizado pode ser empregado encontra-se a  Operação Ofensiva do tipo

Perseguição,  destinada  a  cercar  e  destruir  uma  força  inimiga  que está  em

processo de desengajamento do combate ou tenta fugir, e ocorre, geralmente,

logo em seguida a uma operação ofensiva de aproveitamento do êxito (Figura

1). 

FIGURA 1 – Exemplo de esquema de manobra de uma perseguição
Fonte: BRASIL, 2002, p. 5-61

Desta forma, diante da chegada das modernas viaturas de fabricação

nacional “Guarani” e do surgimento de um novo tipo de Infantaria no Exército

Brasileiro, é importante e necessária a atualização da nossa doutrina militar da

Força Terrestre, através de estudos sobre as características, as possibilidades

e  as  limitações  no  emprego  da  tropa  de  Infantaria  Mecanizada  numa

perseguição a uma força inimiga.

Assim,  analisando as experimentações doutrinárias já  realizadas pela

Força  Terrestre  Brasileira  e  comparando-as  com  as  doutrinas  de  outros

exércitos, surge a seguinte situação problema: 

Em que medida as características,  possibilidades e  limitações de um

Batalhão de Infantaria Mecanizado (BI Mec) na Função de Combate Movimento
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e  Manobra  adequa-se  à  realização  de  uma  Operação  Ofensiva  de

Perseguição?

1.2 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL

Analisar  as  características,  possibilidades  e  limitações  do  BIMec,  na

função  de  combate  movimento  e  manobra,  numa  operação  ofensiva  de

perseguição.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a)  Apresentar  as  características  do  BI  Mec,  na  Função  de  Combate

Movimento e Manobra, numa Operação Ofensiva de Perseguição.

b)  Apresentar  as  possibilidades  do  BI  Mec,  na  Função  de  Combate

Movimento e Manobra, numa Operação Ofensiva de Perseguição.

c)   Apresentar  as  limitações  do  BI  Mec,  na  Função  de  Combate

Movimento e Manobra, numa Operação Ofensiva de Perseguição.

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

experimentações doutrinárias existentes no Exército Brasileiro,  em relação à

Operação Ofensiva de Perseguição.

1.3 JUSTIFICATIVAS 

A evolução tecnológica e a atualização da doutrina militar terrestre é uma

necessidade  constante  no  Exército  Brasileiro.  Assim,  a  presente  pesquisa

científica pretende analisar uma proposta de emprego do Batalhão de Infantaria

Mecanizado  na  Operação  Ofensiva  de Perseguição,  visando  colaborar  com

outros estudos que vêm sendo realizados,  em diversos níveis,  permitindo o

aprimoramento da Doutrina Militar terrestre no assunto. 

O  domínio  da  doutrina  de  emprego  da  Infantaria  Mecanizada  é  uma

realidade  nas  Forças  Armadas  dos  países  mais  desenvolvidos  do  mundo,

assim,  o  Exército  Brasileiro  deve  permanecer  atento  às  modificações  e

evoluções das doutrinas a nível mundial.

De imediato, para a Força Terrestre, este artigo científico justifica-se por

promover o estudo detalhado de emprego tático, por parte dos BI Mec, das

recém  adquiridas  viaturas  militares  “Guarani”,  analisando  quais  são  as

características,  as  possibilidades  e  as  limitações  destas  recém-criadas
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Unidades Mecanizadas numa operação ofensiva de perseguição, enfocando a

função de combate movimento e manobra.

Nesse sentido, o conhecimento adquirido com a realização da presente

pesquisa a respeito do emprego do BI Mec na operação de perseguição é

relevante para as Ciências Militares no âmbito do Exército Brasileiro, pois não

há até o presente momento, manuais da nossa Força Terrestre que trate do

objetivo deste artigo científico.

O  trabalho  pretende,  ainda,  abastecer  os  gestores  dos  projetos  de

modernização  da Força  Terrestre,  de conhecimento  acerca do emprego  da

VBTP Guarani  em operações,  servindo  de  pressuposto  teórico  para  outros

estudos que sigam nesta mesma linha de pesquisa.

2 METODOLOGIA 

Com  o  intuito  de  aumentar  o  conhecimento  a  respeito  do  tema  em

estudo  e  coletar  subsídios  que  pudessem  conduzir  a  formulação  de  uma

possível solução para o problema em questão no artigo, foram realizadas  as

atividades  de  leitura  analítica  e  fichamento  das  fontes,  entrevistas  com

especialistas em BI Mec, questionários e discussão dos resultados.

No  que  tange  à  forma  de  abordagem  do  problema  cujo  buscou-se

soluções, utilizou-se, os conceitos da pesquisa quantitativa e qualitativa, pois

a partir da análise das entrevistas e questionários realizados, as referências

numéricas  conseguidas  foram  fundamentais  para  a  compreensão  das

principais características, possibilidades e limitações no emprego do BI Mec na

operação  ofensiva  de  perseguição  na  função  de  combate  movimento  e

manobra.

Em relação ao objetivo geral do estudo, foi  empregada a modalidade

descritiva,  tendo  em  vista  que  esta  pesquisa  buscou  aumentar  os

conhecimentos  sobre  as  características,  possibilidades  e  limitações  de

emprego do BI Mec numa Operação Ofensiva de Perseguição na Função de

Combate Movimento e Manobra, permitindo que fosse verificado a magnitude

do problema em questão, obtendo desta maneira uma visão mais completa do

tema em estudo.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 
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A pesquisa  iniciou-se  com a  definição de  termos,  conceitos e  outras

considerações a respeito do tema, a fim de viabilizar a solução do problema da

pesquisa, sendo baseada em uma revisão de literatura referentes ao período

de  1988  a  2015.  A  delimitação  temporal  baseou-se  na  necessidade  de

atualização do tema, uma vez que a doutrina militar de emprego da Infantaria

Mecanizada é um assunto recente e que constantemente sofre atualizações

devido as características do combate moderno.

O limite anterior do período pesquisado foi determinado visando incluir

no estudo a análise do manual de Doutrina Militar do Exército dos Estados

Unidos da América quanto ao emprego da Infantaria Mecanizada, referência de

Exército com maior experiência de combate no mundo.

Foram utilizadas as palavras-chave Infantaria Mecanizada, Batalhão de

Infantaria Mecanizado operação ofensiva e perseguição, juntamente com seus

correlatos em inglês e espanhol, nas bases de dados de 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  selecionados  apenas  os  artigos  em  português,  inglês  e

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

manuais de campanha referentes ao tema, do Exército Brasileiro e de outros

países.

a. Critério de inclusão:

-  Foram incluídos estudos publicados em português, espanhol ou inglês,

relacionados a tropas mecanizadas e blindadas, e ao emprego do Batalhão de

Infantaria Mecanizado.

b. Critério de exclusão: 

-  Foram  excluídos  estudos  que  abordam  o  emprego  de  tropas  de

natureza diferentes da mecanizada.

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência,  para  obtenção  de  uma maior  gama de  conhecimento

teórico  a  respeito  do  tema,  foram  utilizados  para  a  coleta  de  dados  os

seguintes  meios:  entrevista  com  especialistas  que  participaram  de

experimentações doutrinárias nos BIMec da 15ª Bda Inf  Mec e questionário
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com  militares  que  participaram  de  planejamentos  empregando  tropas  de

Infantaria Mecanizada.

2.2.1 Entrevistas 

Com  a  finalidade  de  ampliar  o  conhecimento  teórico  e  identificar

experiências  relevantes,  foram  realizadas  entrevistas  com  os  seguintes

especialistas, em ordem cronológica de execução:

Nome Justificativa

Andrey Eduardo Rodrigues – Cap Inf EB
Experiência como instrutor do Centro de Instrução

de Blindados

Paulo David Rocha Bezerra Sousa– Cap Inf
EB

Experiência como Cmt SU Inf Mec do 33º BI Mec
em experimentação doutrinária e instrutor da

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais

Thiago Montes Gabri – Cap Inf EB
Experiência como Oficial de Operações -S3, do 33º

BI Mec em experimentação doutrinária
Federico Jose Parodi – Cap Inf Exército

Argentino
Militar com experiencia sobre a Infantaria

Mecanizada do Exército Argentino
TABELA 1 – Quadro de Especialistas entrevistados
Fonte: O autor

2.2.2 Questionário

O  universo  de  militares  que  poderiam colaborar  com a  pesquisa  foi

estimado a partir  do efetivo de oficiais que já planejaram operações de um

Batalhão de Infantaria Mecanizado.  O estudo foi limitado particularmente aos

oficiais  da  arma  de  Infantaria  que  participaram  das  experimentações

doutrinárias  da  recém-criada  Infantaria  Mecanizada,  ou  seja,  familiarizados

com o tema em estudo.

Assim, valendo-se do contato de militares que já planejaram o emprego

do BIMec em operações,  a  população  a ser  estudada foi  estimada em 33

militares. A fim de atingir 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 30 militares.

Dessa forma,  foram distribuídos questionários para  33 oficiais  do  EB

com experiência  de  ter  participado  de  operações  militares  enquadrados  no

Batalhão de Infantaria Mecanizado.
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O valor do efetivo descrito no parágrafo acima foi obtido considerando

100% da amostra ideal prevista (nideal=30), utilizando-se como N o valor de 33

militares (população).

A distribuição dos questionários ocorreu de forma direta (pessoalmente)

ou indireta  (correspondência  ou e-mail)  para 33 militares que atendiam aos

requisitos. Entretanto, devido a diversos fatores, somente 30 respostas foram

obtidas,  não havendo necessidade de invalidar nenhuma por preenchimento

incorreto ou incompleto.

Com base no nideal, depreende-se que o tamanho amostral obtido (n=23)

foi inferior ao desejado para o tamanho populacional dos potenciais integrantes

da  amostra,  no entanto  não  inviabiliza,  tampouco  reduz  a  relevância  desta

pesquisa, haja vista a especialização da amostra.

Foi realizado um pré–teste com 2 capitães-alunos do Curso de Infantaria

da  Escola  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais  (EsAO),  que  atendiam aos  pré-

requisitos para integrar  a amostra  proposta  no estudo,  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.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Análise das entrevistas

As  entrevistas  com  militares  do  Exército  Brasileiro  (EB)  que  vem

participando das experimentações doutrinárias para implementação da doutrina

de Infantaria Mecanizada na Força Terrestre possibilitou verificar a percepção

por parte destes especialistas quanto ao emprego do BIMec na Operação de

Perseguição, enfatizando as características, possibilidades e limitações desta

tropa.

3.1.1 Características do Batalhão de Infantaria Mecanizado

No questionamento da entrevista que tratou se as Tropas de Infantaria

Mecanizadas  são  aptas  a  estarem  inseridas  no  combate  moderno,

caracterizado  pelo  amplo  espectro  dos  conflitos,  possuindo  características
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como  o  emprego  de  tropas  com  alta  mobilidade,  rapidez  e  viaturas  com

potência de fogo e proteção blindada, todos os entrevistados concordam que

sim,  sendo  a alta  mobilidade a  característica  mais  evidenciada.  Neste  item

também  foi  verificado  a  opinião  dos  entrevistados  especificamente  na

Operação de Perseguição.

 A tabela abaixo retrata as considerações feitas pelos entrevistados.

Considerações

E
n

tr
e

v
is

ta
d

o

Por possuir características que permitem em atuar em todo o espectro
dos  conflitos,  porém  nos  conflitos  de  alta  intensidade  com  certas
considerações.

Grande mobilidade através de eixos

A plataforma do GUARANI, uma VBTP média sobre rodas, permite a
sua tropa detentora uma considerável mobilidade.

A Perseguição em si, não foi alvo de experimentação, entretanto de
uma  forma  paralela  podemos  comparar  com  uma  marcha  para  o
combate dentro da fase de contato iminente, devendo implementar ao
máximo ações dinâmicas, com rapidez e agressividade.

Dentro da concepção estratégica e tática da infantaria mecanizada,
conforme as capacidades elencadas em sua Base Doutrinária (Port
113 e 114-EME, de 17 OUT 16), pode-se dizer que sim. Porém na
prática, ainda existem óbices para se configurar estas capacidades:
alta mobilidade (apenas possuímos o projeto da plataforma da VBTP,
não  se  tendo ainda  algumas plataformas que poderão prover  está
capacidade, como a Vtr Socorro ou Oficina, na área de manutenção.
Ou a VBPC,  que  proverá consciência  situacional  ao  Cmt  Btl/Bda),
potência de fogo (ainda não se definiu qual a Artilharia que proverá o
apoio de fogo da Bda, e por consequência do BI Mec. Além disto, falta
a definição de qual Vtr e MEM será utilizado nas VB Mrt P e na VBAC,
dos  Pel  Mrt  P  e  Pel  AC dos  BI  Mec),  proteção  blindada  (com  a
configuração  atual,  sem  a  blindagem  adicional  -  "Add-On",  as  Vtr
GUARANI somente possui blindagem para Car 7,62mm Pf, ou seja,
caso o inimigo ocupe uma posição sumariamente organizada em uma
posição de retardamento com uma Mtr .50, ele causará a interrupção
de uma coluna de blindados, seja o BI Mec em um aproveitamento do
êxito, ou uma brigada em M Cmb).

TABELA 2 – Entrevista- Características do BIMec
Fonte: O autor

3.1.2 Possibilidades e limitações do BIMec na Perseguição

A respeito de quais seriam as possibilidades e as limitações no emprego

do  BIMEc  numa  Operação  de  Perseguição  verificou-se  a  alta  mobilidade

novamente e a necessidade de maior poder de fogo, respectivamente. 
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A seguir, encontram-se outros comentários relevantes realizados pelos

entrevistados.

Considerações sobre as possibilidades

E
n

tr
e
v

is
ta

d
o

s

- Grande mobilidade através de eixos e Flexibilidade
- Esse tipo de operação é caracterizado pela sua ação dinâmica, 
rapidez e agressividade em busca de obter e maximizar os resultados. 
Desta forma faz-se necessário uma tropa com mobilidade e relativa 
proteção blindada o que se evidência na tropa de Infantaria 
Mecanizada.
- Eficiente comando e controle numa operação (comunicações amplas 
e flexíveis)
- Fazer parte de uma força de pressão direta ou  parte de uma força de 
cerco
- A manobra tática, com o emprego do fogo e movimento, através da 
mobilidade das frações embarcadas com blindagem parcial (conforme 
citado anteriormente) e o poder de fogo das frações subordinadas (seja
as SU com suas VBTP dotadas do SARC REMAX, ou as frações de 
apoio, através do Pel Mrt P, Pel AC e Pel Ap F, com suas VB UT30)
- Destruição de bolsões de resistência inimiga, captura de pessoal e 
material (armamento, munição, viaturas), impedir a fuga através de 
operações de grande mobilidade causando a destruição da força 
inimiga (estado final desejado em uma operação de perseguição).

- Mobilidade tática (podendo dispor uma tropa valor batalhão em um 
raio de ação muito amplo, ao se movimentar através de seus próprios 
meios), consciência situacional (desde que se Corrijan alguns 
problemas do Sist C², principalmente o GCB) e poder de fogo (ainda 
que haja dúvidas de algumas plataformas GUARANI, principalmente o 
Mrt P e o AC, atualmente a concepção destes meios, junto do Pel Ap F,
com suas VB UT30, provém um relativo poder de fogo que possibilita 
destruir um inimigo em fuga). 

TABELA 3 – Entrevista- Possibilidades do BIMec na Perseguição
Fonte: O autor

Considerações sobre as limitações

E
n

tr
e
v

is
ta

d
o

s - Poder de fogo (necessidade de aumentar o poder de fogo)
- O emprego de qualquer blindado deve ser acompanhado de uma 
excelente logística, sem deixar de lado os apoios ao combate 
fornecidos por outras funções de combate, por exemplo proteção.
- O grau de proteção blindada e a logística
- Uma tropa com maior poder de choque proveria uma maior 
capacidade de apoio de fogo, o que foi suprimido no momento em que 
se retirou o RCC da base Doutrinária da Bda Inf Mec.
- Blindagem parcial (apenas de 7,62mm Pf).
- Trafegabilidade em manobras através campo
- Oportunidade de melhoria: definição da artilharia (CAESAR ou M777),
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definição da plataforma da VBR (com seu Can 90 ou 105. Provendo 
poder de fogo ao Esqd C Mec, e por consequência, à Bda Inf Mec)

TABELA 4 – Entrevista- Limitações do BIMec na Perseguição
Fonte: O autor

3.1.3 Emprego do BIMec na Perseguição

No item que tratou sobre qual seria o escalão, Força de Cerco ou Força

de  Pressão  Direta,  que  o  BIMec  estaria  mais  apto  a  participar  verificou-se

diferentes  percepções entre  os  entrevistados,  tendo  sido feita  as  seguintes

considerações.

Considerações 

E
n

tr
e

v
is

ta
d

o
s

- Dependerá da natureza do inimigo as duas forças
- Acredito que a força de cerco, pelo fato da tropa gozar de uma 
mobilidade podendo se deparar com as tropas de apoio do inimigo que
são por vezes mais vulneráveis a tropas blindadas e mecanizadas.
- Tendo em vista a mobilidade da Infantaria Mecanizada, baseada na 
trafegabilidade da VBTP-MSR GUARANI, pode-se dizer que ela 
possui maior aptidão para cumprir a missão de Força de Pressão 
Direta, pois está força progride através de todas as estradas possíveis 
destruindo os bolsões de resistência, enquanto a Força de Cerco 
progride através de eixos paralelos, que provavelmente serão eixos de
menor trafegabilidade, podendo ocasionar uma menor mobilidade das 
Vtr Sobre Rodas.

TABELA 5 – Entrevista- Emprego do BIMec na Perseguição
Fonte: O autor

3.1.4 Emprego do BIMec na Perseguição por outros Exércitos

A fim de comparar nossa doutrina com a doutrina do BIMec de outros

países na Operação de Perseguição, foi realizada uma pesquisa bibliográfica

sobre a Infantaria Mecanizada do Estados Unidos da América e uma entrevista

informal com um militar argentino da arma Infantaria que está cursando o curso

de aperfeiçoamento de oficiais da EsAO. 

Em ambos Exércitos, o termo Infantaria Mecanizada é visto de maneira

diferente quando comparada a este tipo de tropa para o Exército Brasileiro. 

Tanto na Argentina como nos Estados Unidos, a Infantaria Mecanizada é

uma tropa mais pesada, dotada de VBTP sobre lagartas, como a VBTP M-113

e a VCTP da família TAM no caso do Exército Argentino e a VBTP Bradley do

Exército Estado-unidense. 
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Além desta diferença que influencia diretamente a mobilidade da tropa,

uma vez  que  um veículo  com lagartas  tem uma  maior  “mobilidade  tática”,

principalmente  em  terrenos  difíceis,  as  viaturas  da  Infantaria  Mecanizada

destes  países  possuem  canhões  de  20  a  30mm  que  aumentam

consideravelmente o poder de fogo do BIMec.

As  VBTP  GUARANI  do  EB  quando  comparadas  a  estas  viaturas

estrangeiras quanto a mobilidade, observa-se que a “mobilidade operacional e

estratégica” das mesmas é mais alta que a da Vtr sobre-lagartas de outros

países, favorecendo seu emprego por eixos por exemplo para compor a Força

de Cerco, que necessita de velocidade e autonomia para bem cumprir a missão

deste escalão.

Quanto a comparação da doutrina da Operação de perseguição entre os
países  já  mencionados  anteriormente,  fica  evidenciado  que  a  doutrina  é
praticamente a mesma que a nossa.

3.2 Análise dos questionários

A partir da análise dos questionários, os resultados do questionamento

sobre  o  contato  dos  militares  participantes  da  amostra  da  pesquisa  com a

Infantaria Mecanizada indicam que é cada vez maior no Exército Brasileiro (EB)

o interesse e a importância desta nova tropa para a Força Terrestre.

Esse contato pelos participantes com a Infantaria Mecanizada se deu em

sua  maioria,  60%  da  amostra,  diretamente  por  meio  da  participação  nas

atividades  de  experimentação  doutrinária  das  Unidades  da  15ª  Brigada  de

Infantaria  Mecanizada,  Grande  Unidade  responsável  pela  implantação  e

pioneira neste tipo de tropa no EB, ou no Centro de Instrução de Blindados

General Walter Pires.
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Gráfico 1 – Questionário- Contato da amostra com a Inf Mec
Fonte: O autor

Os demais  militares  questionados obtiveram contato  com a Infantaria

Mecanizada  por  meio  da  participação  em  Operações  de  Apoio  a  Orgãos

Governamentais, onde as VBTP GUARANI foram utilizadas por suas Unidades,

mesmo estas não sendo de natureza Infantaria Mecanizada.

3.2.1 Características do Batalhão de Infantaria Mecanizado

A  percepção  da  amostra,  de  maneira  geral,  sobre  o  BIMec  possuir

características  do  combate  moderno,  no  amplo  espectro  dos  conflitos,  tais

como mobilidade, potência de fogo e proteção blindada, e, por consequência,

estar  apto  a participar  da era  moderna dos conflitos,  mostra  que a maioria

confere estas características ao BIMec, conforme o gráfico Nr 1,  estando a

mobilidade como principal característica desta tropa.
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Gráfico 2 – Questionário- Características da Inf Mec no combate moderno
Fonte: O autor

Alguns aspectos técnicos das VBTP foram abordados, julgando que se

as mesmas estivessem com armamentos acoplados como a torre Remax e a

UT30, o BIMec adquiriria maior potência de fogo.

Também, com o intuito de verificar as características gerais das tropas

de infantaria mecanizada, foram relacionadas outras características e solicitado

que  fossem  escolhidas  as  que  são  observadas  como  pontos  fortes  desta

natureza de tropa, onde obteve-se o seguinte resultado.

Gráfico 3 – Questionário- Pontos fortes Inf Mec
Fonte: O autor

Agora, observando os aspectos doutrinários previstos na Doutrina Militar

Terrestre para a forma de manobra ofensiva de perseguição, foi solicitado a

amostra, em uma escala de 1 a 5, sendo 1 a avaliação mais baixa e 5 a mais
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alta,  que  fosse  avaliada a  aptidão da Infantaria  Mecanizada  para  participar

deste tipo de operação, tendo em vista as capacidades e características desta

tropa.

Gráfico 4 – Questionário- Aptidão da Inf Mec para Operação de Perseguição
Fonte: O autor

Diante dos resultados, verificou-se, sem restar dúvida, que a Infantaria

Mecanizada é apta a participar da Operação Ofensiva de Perseguição, devido,

principalmente as características de Mobilidade, Proteção Blindada, Ação de

Choque e Potencia de Fogo.

Especificamente,  no  caso  do  Batalhão  de  Infantaria  Mecanizado  na

operação  ofensiva  de  perseguição  foram  observadas  as  seguintes

características conforme gráfico abaixo. 

Gráfico 5 – Questionário- Características do BIMec na Operação de Perseguição
Fonte: O autor
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3.2.2 Possibilidades do BIMec na Perseguição

Esse  item  tratou,  de  acordo  com a  experiencia  dos  respondentes  a

respeito do emprego do BIMec,  sobre quais seriam as possibilidades desta

unidade em uma operação de perseguição. 

Gráfico 6 – Questionário- Possibilidades do BIMec na Operação de Perseguição
Fonte: O autor

O resultado deste questionamento demonstrou que a principal possibilidade, de

acordo com a maioria da amostra, é participar de operações que exijam grande

mobilidade, como é o caso da Perseguição.

Este  mesmo item mostrou  que a  minoria  da amostra  acredita  que o

BIMec  pode  operar  numa  perseguição  como  força  independente,

eventualmente reforçada. Este resultado demonstra a importância da formação

de Forças-Tarefas conjugando elementos de infantaria mecanizada e também

de  cavalaria,  mecanizada  ou  de  carros  de  combate,  para  a  operação  de

perseguição.  Esta  conjugação  favorece  o  aumento  da  ação  de  choque  e

potência de fogo.

3.2.3 Limitações do BIMec na Perseguição

Quanto as limitações do BIMec na perseguição, ficou caracterizado pelo

o gráfico a seguir que a principal limitante para esta tropa seria uma reduzida

“mobilidade  tática”,  ou  seja,  a  mobilidade  veicular  limitada  através  campo,

particularmente  por  terrenos  pantanosos,  arenosos,  pedregosos,  florestas  e

montanhas. Isto se deu preponderantemente pela mobilidade sobre rodas das
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VBTP GUARANI.

Gráfico 7 – Questionário- Limitações do BIMec na Operação de Perseguição
Fonte: O autor

Outras  limitações  que  também  foram  bastante  evidenciadas  são  a

limitada proteção contra blindados, a vulnerabilidade frente a ataques aéreos e

o grande consumo de suprimento Classe III e V. 

3.2.4 Emprego do BIMec na Perseguição

Neste  item,  buscou-se  observar  a  percepção  da  amostra  quanto  ao

emprego do BIMec numa Operação de Perseguição, verificando, de acordo

com as características desta tropa,  quais dos escalões,  Força de Cerco ou

Força de Pressão Direta, a Unidade teria maior aptidão para compor. A tabela

e o gráfico a seguir apresentam o resultado obtido:
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Gráfico 8 – Questionário- Emprego do BIMec na Operação de Perseguição
Fonte: O autor

Neste  contexto,  no  resultado  do  item  foi  observado  que  a  maioria

absoluta da amostra considera a “Força de Cerco” como escalão da operação

de perseguição que se enquadra melhor nas características, possibilidades e

limitações do BIMec.

Este  resultado  se  deu  principalmente  por  ser  a  “mobilidade”  a

característica marcante da Infantaria Mecanizada. Suas viaturas sobre rodas

permitem,  numa perseguição,  percorrer  longas  distancias  se  comparadas  a

outros  tipos  de  infantaria,  podendo  alcançar  o  inimigo  em  retirada  mais

facilmente a fim de realizar o cerco.

A  potência  de  fogo  atual  das  VBTP  GUARANI,  relativamente  baixa

devido a presença da Mtr .50 e ausência de um canhão de até 30mm, sugere

que a Força de Pressão Direta seja forte em elementos de carros de combate. 

Por fim, almejando verificar, criticamente, a opinião dos integrantes da

amostra  a respeito do tema em estudo,  foi  disponibilizado um espaço para

considerações  sobre  o  estudo,  no  qual  surgiram  comentários,  dos  quais

ressaltam-se:

a)  “Pela quantidade de blindados da 9a Bda, sugiro que ela mude para

uma Bda Mec, de modo que use os carros com a aplicação de doutrina , e não

simplesmente como elemento de dissuasão”. 

Este comentário faz menção a utilização recente da utilização das VBTP

GUARANI por parte das unidades da 9ª Bda Inf Mtz (Es) nas Operações de

Apoio a Orgãos Governamentais por ocasião dos Grandes Eventos ocorridos
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na cidade do Rio de Janeiro – RJ e na greve da Polícia Militar do Espírito

Santo.

b) “O BI Mec possui um Pel Ap F com 6 Vtr com REMAX com Can 30

mm com o alcance de 2500m que não é levada em conta nos planejamentos”.

Esta afirmação refere-se ao fato  de que no QDM do BIMec existir  a

fração  citada acima,  sendo esta  detentora  de armamento diferenciado,  que

sem dúvida acrescentaria  ao poder relativo  de combate do BIMec se fosse

utilizada nos planejamentos dos elementos decisores da manobra.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação aos objetivos propostos no início deste trabalho, conclui-se

que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando o conhecimento

a respeito da doutrina de emprego do BIMec numa Operação de Perseguição.

A revisão de literatura possibilitou conhecer detalhadamente a doutrina

de emprego do BIMec na Operação Ofensiva de Perseguição, além de obter

conhecimento a respeito dessa tropa em outros países.

As  entrevistas  com  especialistas  permitiram  maior  conhecimento  do

tema,  além de  corroborar  com as  definições  levantadas  durante  a  fase  de

revisão de literatura por parte do pesquisador.

Os questionários realizados com militares brasileiros que dominam os

assuntos  a  respeito  da  doutrina  do  BIMec  na  Operação  Ofensiva  de

Perseguição, favoreceu também a consolidação do estudo do tema realizado

durante a fase de revisão da literatura.

Assim, analisando as características do BIMec, na função de combate

movimento e manobra, numa operação de perseguição, temos que esta tropa

possui  grande aptidão para realizar  este  tipo de operação,  uma vez que a

mesma  possui  “grande  mobilidade”  proporcionada  pelas  VBTP  MSR

GUARANI, sendo esta sua característica a principal. 

Outras  características  são evidenciadas  pelo  BIMec  na  operação  em

questão, como a potência de fogo e a relativa proteção blindada.

Temos  ainda  que  o  avanço  tecnológico  presente  nas  VBTP  MSR
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GUARANI do BIMec, como o GCB, que aumenta a consciência situacional no

campo de batalha, e a torre REMAX, que aumenta o poder de fogo da fração,

proporcionam a esta unidade estar apta a participar dos combates modernos

no amplo espectro dos conflitos.

No que se refere as possiblidades do BIMec, na função de combate

movimento  e  manobra,  numa operação  de perseguição,  de acordo com os

estudos realizados neste artigo, foram observadas como mais relevantes as

seguintes possibilidades:

-  Participar  de  operações  ofensivas,  particularmente  as  que  exijam

grande mobilidade como é o caso da Perseguição. Está possibilidade foi a mais

evidenciada durante a confecção do artigo.

- Participar de operações em estreita integração com Forças Blindadas.

Isto se dá pois a conjugação dos elementos de Inf  Mec com elementos de

natureza blindada, como os de carros de combate, permite a tropa Inf  Mec

aumentar sua potência de fogo e sua relativa proteção blindada.

- Participar de Operações de Perseguição quer como “Força de Pressão

Direta”, quando conjugada com elementos de carros de combate, aumentando

o poder fogo deste escalão e consequentemente a pressão direta exercida, ou

como “Força de Cerco”, sendo este, de acordo com os dados levantados no

trabalho,  o  escalão  que  a  Infantaria  Mecanizada  teria  maior  apitidão  para

compor.

-  Realizar  a  transposição  imediata  de  cursos  d`agua  devido  a  sua

característica anfíbia.

Quanto as limitações do BIMec,  na função de combate movimento e

manobra,  durante  uma  Operação  de  Perseguição,  observou-se  que  a

mobilidade  veicular  limitada  por  florestas,  montanhas,  áreas  urbanas

construídas,  terrenos  arenosos,  pedregosos  e  pantanosos,  é  a  principal

limitação apresentada por este tipo de tropa nesta operação.

Cabem  ser  discriminadas  outras  limitações  como  a  extrema

sensibilidade as condições meteorológicas adversas e ao largo emprego, pelo

Ini, de minas terrestres e armas anticarro.

Pela sua natureza Mecanizada também podemos considerar a extrema

necessidade de manutenção das VBTP e o grande consumo de suprimentos
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de Classe III e Clase V .

Outras limitações observadas no estudo foram a limitada proteção contra

blindados e a vulnerabilidade aos ataques aéreo, uma vez que o estudo do

trabalho realizado revelou que a blindagem atual seria eficaz apenas frente ao

calibre do armamento individual Inimigo. 

Em relação a comparação entre a doutrina de emprego do BIMec de

outros  países  com  as  experimentações  doutrinárias  hoje  em  vigor  no  EB,

particularmente na operação ofensiva de perseguição, verificou-se que apesar

de  utilizarem nomes diferenciados  para a  operação,  os conceitos  utilizados

para  esta  manobra  pelo  Exército  Argentino  e  Norte  Americano,  são

basicamente  os  mesmos.  O  que  diferencia  sobremaneira,  a  doutrina  de

emprego do EB em relação a estes países estudados, são as características

dos carros. Enquanto as nossas possuem a mobilidade sobre rodas e apenas a

metralhadora .50 como armamento principal, os outros 2 exércitos pesquisados

possuem a  Infantaria  Mecanizada  montada  sobre  lagartas  e  suas  viaturas

possuem como armamento principal canhões de 20mm e 30mm.

Diante do já exposto neste capítulo, recomenda-se, que os estudos e

experimentações doutrinárias que tratam da doutrina do BIMec nos diferentes

tipos  de  operações  sejam  sempre  continuados  e  praticados  nas  diversas

unidades durante o período de adestramento.

O problema proposto foi respondido com as informações adquiridas ao

longo  desta  pesquisa.  Conclui-se,  portanto,  que as  características,

possibilidades  e  limitações  do  BIMec,  na  função  de  combate  movimento  e

manobra, numa operação ofensiva de perseguição, são as mais evidenciadas

nas análises dos resultados dos questionários e entrevistas realizadas neste

artigo.

Ainda,  é inegável  que  o  BIMec  possui  capacidades  que  o  permitem

cumprir  missões  no  contexto  de  uma  operação  ofensiva  de  perseguição,

podendo compor qualquer um dos escalões presentes neste tipo de operação,

particularmente a Força de Cerco, devido a sua grande mobilidade. Nos dois

casos,  o  BIMec,  quando  empregado,  deve  também  buscar  formar  Forças

Tarefa com elementos de Cavalaria a fim de aumentar seu poder de fogo e

diminuir a exposição das VBTP que possuem relativa proteção blindada.
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SOLUÇÃO PRÁTICA

Diante  da  importância  do  assunto  presente  no  estudo  deste  artigo

cientifico, evidenciada pela prioridade dada pelo Exército Brasileiro em seus

Projetos Estratégicos, neste caso o Projeto da VBTP SR GUARANI. Todos os

dados e informações obtidas nesta pesquisa poderiam ser utilizadas pela Força

Terrestre  para  aprimorar  e  dar  prosseguimento  ao  desenvolvimento  da

Doutrina Militar Terrestre Brasileira para o emprego do Batalhão de Infantaria

Mecanizado (BIMec) numa Operação de Perseguição.

As  características,  possibilidades  e  limitações  do  BIMec  na  Operação

Ofensiva  de  Perseguição  analisadas  como  objetivo  geral  deste  artigo  são

informações  importantes  que  devem  constar  no  futuro  Manual  do  Exército

Brasileiro “Batalhão de Infantaria Mecanizado”.


