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RESUMO
Buscando evoluir junto com os demais exércitos do mundo, o Exército Brasileiro concebeu o Projeto
Guarani, uma nova família de Viatura Para Transporte de Pessoal, de Infantaria, sobre rodas, criando
assim a Infantaria Mecanizada. Esta tropa, já existente em outros países, vem sendo implementada
no Brasil, porém a falta de uma doutrina e de conhecimento mais profundo sobre suas capacidades
tem deixado uma lacuna sobre sua possiblidade de emprego. Dessa forma buscou-se analisar as
possibilidades e limitações desta tropa nas Operações de Reconhecimento em Força, nas funções de
combate Fogos e Proteção. Sabemos que o Reconhecimento em Força é uma operação ofensiva que
visa  fazer  com  que  o  inimigo  se  revele,  mostrando  suas  possibilidades  e,  principalmente,  suas
vulnerabilidades  a fim  de estas  sejam exploradas.  Por  ser  um tipo  de operação  que pode  vir  a
desencadear um ataque de oportunidade, exige que a tropa que a executa possua grande ação de
choque, que é o conjunto entre poder de fogo, proteção blindada e mobilidade. Tais características
são encontradas nas tropas mecanizadas, porém resta saber se estão presentes de forma satisfatória
para a execução deste tipo de operação. Para responder esta questão, neste estudo vamos analisar
as  possibilidades  e  limitações  dos  Batalhões  de  Infantaria  Mecanizada  e  comparar  a  doutrina
brasileira e a experimentação doutrinária em vigor com a doutrina de outros países possuidores de
tropas mecanizadas.

Palavras-chave: Possibilidades. Limitações. Ação de Choque. Proteção Blindada. Poder de Fogo.
Mobilidade.

RESUMEN
El Ejército Brasileño concibió el Proyecto Guaraní,  una nueva familia  de Vehículo Blindado Sobre
Ruedas  para  Transporte  de  Personal  de  Infantería,  creando  así  la  Infantería  Mecanizada.  Esta
naturaleza de tropa existe en otros países, viene siendo implementada en Brasil, pero la falta de una
doctrina  y  de  conocimiento  más  profundo  sobre  sus  capacidades  ha  dejado  un hueco  sobre  su
posibilidad de empleo. De esta manera se buscó analizar las posibilidades y limitaciones de esta
tropa en las  Operaciones de Reconocimiento  en Fuerza,  en las  funciones de combate Fuegos y
Protección.  Sabemos que el  Reconocimiento en Fuerza es una operación  ofensiva que pretende
hacer que el enemigo se revele, enseñando sus posibilidades y, principalmente, sus debilidades para
que  sean  explotadas.  Por  ser  un  tipo  de  operación  que  puede  desencadenar  un  ataque  de
oportunidad, exige que la tropa que la ejecuta tenga una gran acción de choque, que es el conjunto
entre poder de fuego, protección blindada y movilidad. Estas características se encuentran en las
tropas mecanizadas, pero queda por saber si están presentes de forma satisfactoria para la ejecución
de  este  tipo  de  operación.  Para  responder  esta  cuestión,  en  este  estudio  vamos  a  analizar  las
posibilidades  y  limitaciones  de  los  Batallones  de  Infantería  Mecanizada  y  comparar  la  doctrina
brasileña  y  la  experimentación  doctrinal  que  está  siendo  echa  con  la  doctrina  de  otros  países
poseedores de tropas mecanizadas.

Palabras  clave: Posibilidades.  Limitaciones.  Acción  de  Choque.  Protección  Blindada.  Poder  de
Fuego. Movilidad.
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1. INTRODUÇÃO

A evolução dos conflitos armados e das tecnologias empregadas nos campos

de batalha trouxe para o teatro de operações uma nova forma de combater. A cada

grande  conflito,  vemos  e  conhecemos  novas  táticas,  armamentos  e  formas  de

emprego  de  tropas  específicas  e  especializadas,  que  buscam  o  êxito  sobre  o

inimigo. Dentro desse cenário, o exército que deixa de evoluir e de aperfeiçoar suas

doutrinas  passa  a  ter  sua  capacidade  de  combate  reduzida,  tornando-se

despreparado e ineficaz na tarefa de defender uma nação e seus interesses.

Buscando essa evolução, o Exército Brasileiro tem desenvolvido uma nova

doutrina  para  aperfeiçoar-se  na  arte  da  guerra.  Dentro  desse  escopo,  a

transformação  da  Infantaria  Motorizada  em  Mecanizada  assume  um  importante

papel, pois traz uma nova possibilidade de combate a uma arma base que assume

um papel ainda mais decisivo no campo de batalha.

Porém esse  tipo  de  transformação vai  além do  material  e  pessoal.  Há  a

necessidade de se desenvolver uma nova doutrina que requer grandes estudos e

experimentações  doutrinárias  que  vão  modificar,  paulatinamente,  o  combate,

tornando-o mais moderno e eficaz.

Segundo o manual C 7-1 (pg 1-7, 1984),  a infantaria,  a arma do combate

aproximado, é o conjunto de tropas de um exército aptas a realizar o combate a pé,

ainda que transportada por meios terrestres, aquáticos ou aéreos e capaz de operar

em qualquer tipo de terreno, sob quaisquer condições de tempo e visibilidade.

A Viatura Blindada para Transporte de Pessoal (VBTP) sobre rodas Guarani,

viatura  utilizada  pela  Infantaria  Mecanizada,  trouxe  para  essa  tropa  novas

possibilidades no campo de batalha, porém a doutrina, ainda em fase de estudos,

precisa ser definida e aperfeiçoada, para que tenhamos, em combate,  o máximo

aproveitamento dessas possibilidades.

1.1 PROBLEMA

O Reconhecimento em Força é um tipo de ação ofensiva que visa testar e

levantar informações úteis sobre o inimigo para permitir  ao comandante da força

tomar sua decisão. 
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A Infantaria realiza um reconhecimento em força com a finalidade de revelar
e testar o dispositivo do inimigo que lhe faz face, seu valor,  composição,
peculiaridades e deficiências. Trata-se, portanto de uma operação de busca
de informes segura e precisa, que permita ao comandante da força tomar
sua decisão. (MINISTÉRIO DO EXÉRCITO, 1984). 

A tropa a ser empregada nesse tipo de operação deve ser suficientemente
forte para que obrigue o inimigo a uma reação, revelando assim a sua tropa, valor e
disposição no terreno.

A força encarregada de uma operação desse tipo deve ser suficientemente
forte  para  obrigar  o  inimigo  a  reagir  à  ação,  revelando,  com  isso,  a
localização de suas tropas, inclusive a reserva, composição, peculiaridades
e deficiências. (MINISTÉRIO DO EXÉRCITO, 1984). 

Devido a essas peculiaridades, uma operação de reconhecimento em força

precisa ser executada por uma tropa que possua grande mobilidade e poder de

fogo.  Certamente  essas  duas  características  estão  presentes  na  Infantaria

Mecanizada. Considerando-se a mobilidade e a potência de fogo conferidas à essa

tropa,  quais  seriam  suas  possibilidades  para  a  realização  de  uma  operação  de

reconhecimento em força?

1.2 OBJETIVOS

A  fim  de  propor  uma  forma  de  emprego  da  Infantaria  Mecanizada  nas

operações de reconhecimento em força, o presente estudo pretende identificar as

possibilidades e limitações de um BI Mec nesse tipo de operação, considerando as

funções de combate fogos e proteção. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo:

a) Identificar as necessidades e os requisitos para uma tropa nas operações de

reconhecimento em força dentro das funções de combate fogos e proteção;

b) Elencar as possibilidades e limitações da tropa mecanizada;

c) Verificar  a  forma  de  emprego  da  Cavalaria  Brasileira  em  operações  de

reconhecimento em força;

d) Analisar  a  doutrina  de  outros  países  possuidores  de  tropas  de  Infantaria

Mecanizada;

e) Comparar  as  várias  doutrinas  existentes  e  as  características  da  Infantaria
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Mecanizada Brasileira para formular uma proposta de emprego.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

O Guarani é um dos Projetos estratégicos que o Exército tem desenvolvido na

atualidade. Tal projeto visa transformar os Batalhões de Infantaria Motorizada em

Infantaria  Mecanizada  e  substituir  as  viaturas  blindadas  Cascavel  e  Urutu  em

emprego  na  Força  a  mais  de  40  anos.  Trata-se  de  um  assunto  de  extrema

importância e de grande relevância para o Exército Brasileiro;

A nova doutrina a ser utilizada pela Infantaria Mecanizada está em fase de

elaboração. Os estudos sobre as doutrinas estrangeiras, bem como a análise dos

resultados obtidos pela experimentação doutrinária até o presente momento, podem

auxiliar, à medida que se apresentarem propostas, nos estudos e na definição da

forma de emprego a ser adotada pela Infantaria Mecanizada;

A doutrina mecanizada já é utilizada por outros países, como EUA e França, o

que aumenta a importância do seu desenvolvimento para o Exército Brasileiro, para

que o mesmo possa acompanhar o avanço feito pelas demais Forças Armadas do

mundo;

Ao ser definida uma doutrina de emprego para a Infantaria Mecanizada, o

Exército  terá  uma  direção  para  definir  a  preparação  e  o  emprego  dos  novos

Batalhões de Infantaria Mecanizada.

2  METODOLOGIA

A fim de obter dados e subsídios que auxiliassem na formulação uma possível

solução  para  o  problema,  o  direcionamento  desta  pesquisa  contemplou  uma

pesquisa  e  fichamento  das  fontes,  questionários,  argumentação  e  discussão  de

resultados.

Para melhor abordar o problema, utilizaram-se, principalmente, os conceitos

de  pesquisa  quantitativa,  com  referências  numéricas  obtidas  por  meio  dos

questionários.

Em  relação  ao  objetivo  geral,  foi  empregada  a  modalidade  exploratória,

devido ao pouco conhecimento disponível acerca do tema, por meio de pesquisa

bibliográfica, haja vista que o assunto em pauta é de pouco conhecimento também

para o público interno, não sendo possível obter informações técnicas relevantes
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através dos questionários aplicados.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

O delineamento da pesquisa foi realizado a partir da definição de termos e

conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em

uma revisão de literatura no período de 1994 a 2017. Essa delimitação baseou-se na

necessidade  de  atualização  e  conhecimento  do  tema,  visto  que,  o  assunto  em

questão está sendo introduzido no Exército Brasileiro, não havendo documentos ou

experiências que pudessem basear a pesquisa, sendo, portanto, necessário buscar

bases em manuais de outros países. Os relatórios e documentos da experimentação

doutrinária em andamento foram insuficientes para basear a pesquisa, apresentando

dados irrelevantes para a solução do problema. 

O limite anterior foi determinado pela própria pesquisa bibliográfica sobre a

Brigada Mecanizada Americana, que seria a similar à nossa Brigada Blindada, para

avaliar as possibilidades de emprego desta tropa.

Foram utilizadas  as  palavras-chave  mecanizada,  blindada,  viaturas,  tropas

mecanizadas, tropas blindadas, viaturas mecanizadas, viaturas blindadas, Guarani,

Bradley, Stryke e brigada Stryke na base de dados de sítios eletrônicos de procura

na  internet,  sendo  selecionados  os  artigos  em português,  inglês  e  espanhol.  O

sistema de busca foi complementado pela coleta manual de relatórios de exercícios

militares, bem como de manuais americanos e argentinos.

Quanto  ao  tipo  de  operação  militar,  a  revisão  de  literatura  limitou-se  a

Operações de Reconhecimento em Força, com enfoque nas funções de combate

fogos e proteção.

a. Critério de inclusão:

-  Estudos  e  obras  publicados  em  português,  às  formas  de  emprego  e

características  das  brigadas  dotadas  de viaturas  de  combate,  tanto  sobre  rodas

quanto sobre lagartas e

- Estudos de artigos que tratam sobre a evolução dos conflitos aramados e da

utilização de viaturas em combate.

b. Critério de exclusão: 

- Estudos que abordam as operações de Reconhecimento em Força, mas em

outras funções de combate que não sejam as funções Fogos e Proteção.
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2.2 COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

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

questionário.

2.2.1 Questionário

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

serviram  e  servem  em  OM  de  Infantaria  Mecanizada.  O  estudo  foi  limitado

particularmente aos oficiais da arma de infantaria, oriundos da Academia Militar das

Agulhas Negras,  devido à  sua formação mais  completa  e especialização para o

comando das pequenas frações.

Utilizando-se dados obtidos na página do Departamento Geral  do Pessoal

(DGP), a população a ser estudada foi estimada em 45 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

28.

A amostra foi selecionada em diferentes Organizações Militares, de maneira a

não  haver  interferência  de  respostas  em  massa  ou  influenciadas  por  episódios

específicos. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta

(pessoalmente)  ou indireta (e-mail)  para 45 militares que atendiam os requisitos.

Entretanto, devido a diversos fatores, somente 17 respostas foram obtidas (37,78%

de nideal e 42,5% dos questionários enviados), não havendo necessidade de invalidar

nenhuma por preenchimento incorreto ou incompleto.

A partir do nideal (40), depreende-se que o tamanho amostral obtido (n=17) 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 e o pouco conhecimento sobre o assunto por

parte de outros militares.
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Foi  realizado  um  pré–teste  com  05  capitães-alunos  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 e, portanto, seguiram-se os demais de

forma idêntica.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As pesquisas sobre as doutrinas militares de outros exércitos, no que tange

às tropas mecanizadas, sobre tudo do exército americano, contribuiu para ter uma

visão  mais  clara  sobre  o  emprego  de  tropas  de  Infantaria  em  operações  de

reconhecimento  em  força,  uma  vez  que  nossos  manuais  possuem  poucas

informações sobre o assunto e que, a Infantaria Mecanizada, cuja doutrina ainda se

encontra em fase de experimentação, não possui nada sobre o assunto.

O Exército americano possui uma brigada denominada Stryker, dotada da Vtr

Stryker, que possui duas versões: a M1126 (figura 01) e a M1128 Stryker Mobile

(MGS),  cuja missão é: “cerrar  sobre o inimigo através do fogo e manobrar  para

destruí-lo ou capturá-lo ou para repelir seu ataque por meio do fogo, do combate

aproximado ou do contra-ataque.” (FM 3-21-21 The Stryker Combat Team Infantry

Batalion, 2003, tradução nossa)

Figura 01 – Veículo M1126 Stryker 
Fonte: http://military.discovery.com/technology/vehicles/ ifv/ifv-04.html
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A Vtr Stryker M1126 tem capacidade para transportar 9 (nove) militares que,

quando desembarcados,  são apoiados por  seu sistema de armas, composto por

uma Mtr  M2.50 ou de um MK 19 de 40 mm. Já a versão Mobile (figura 02) pode

receber um canhão 105 mm.

Figura 02 – M1128 Stryker Mobile (MGS) 
Fonte: http://www.military-today.com/artillery/stryker_mgs.htm

Sua blindagem oferece proteção  contra  munição calibre  7,62 mm comum.

Com a opção de blindagem adicional instalada, essa proteção passa a ser contra

calibres de até 14,5mm.  Além disso a Vtr Stryker pode alcançar uma velocidade

máxima de até 100 Km/h, a mesma da Vtr Guarani.

Nota-se, de início, algumas semelhanças entre o Guarani e o Stryker, pois a

Vtr brasileira possui poder de fogo próximo ao da Vtr americana (levando-se em

consideração a versão M1126),  proteção blindada contra 7,62 e,  com blindagem

adicional, .50, além da mobilidade, haja vista que as duas Vtr são sobre rodas. A Vtr

Guarani perde em poder de fogo se comparada à versão equipada com a torre UT

30, que possui um canhão de 30mm, com a versão M1128 da Vtr Stryker que, por

sua vez é equipada com canhão 105mm.

Porém a Brigada Stryker, não é a tropa americana responsável por realizar

operações de Reconhecimento em Força, essas ficam por conta da  MECHANIZED

BRIGADE  (Brigada  Mecanizada)  americana,  que  seria  correspondente  à  nossa

Brigada Blindada, cujo manual descreve o seguinte: “A força de reconhecimento é

geralmente composta por tanque pesado e deve ser forte o suficiente para forçar a

inimigo  para  reagir.  Normalmente,  a  menor  unidade  designada para  realizar  um
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reconhecimento em força é uma força-tarefa de batalhão.”  (FM 71-3 The Armored

and Mechanized Infantry Brigade, 1996, tradução nossa).

Tal brigada utiliza como Viatura de Combate de Infantaria (VCI) a Vtr Bradley,

que proporcionam mobilidade tática e proteção blindada, tendo como armamento

principal  um  canhão  de  25mm,  uma  metralhadora  7,62  coaxial  (armamento

secundário)  e  mísseis  antitanque. Em que pese o poder de fogo do armamento

principal do Bradley ser de um calibre ligeiramente menor que o do Guarani, nota-se

que o poder de fogo que lhe é conferido é maior que o da Vtr brasileira, por conta de

seus mísseis antitanque. Outra grande e importante diferença entre as duas viaturas

está no fato da Vtr Bradley ser uma Vtr sobre lagartas, o que lhe confere uma maior

mobilidade através campo.

Já o Exército Argentino possui um Regimento de Infantaria Mecanizada. Tal

tropa  é  dotada da  Viatura  de Combate  de Infantaria  Tanque Argentino  Mediano

(TAM)  (figura  03)  que  possui  como  armamento  um  canhão  20mm  e  uma

metralhadora 7,62.  Na doutrina militar  argentina,  essa é a tropa responsável  por

realizar as operações de Reconhecimento em Força: “Consistirá em um ataque com

objetivo  limitado,  executado  por  una  força  de  grande  poder,  para  descobrir  e

comprovar  o  dispositivo,  a  composição e o  poder de fogo da força inimiga.”  (El

Regimiento de Infantería Mecanizado, 2004, tradução nossa).

Figura 03 – VCI TAM. 

Fonte: http://www.familia-tam.com/Principal%20total.htm

Apesar do termo “mecanizada” semelhante ao utilizado no Brasil,  segundo

PERES,  2007,  tal  termo  refere-se  a  tropas  com  proteção  blindada,  ou  seja,  a

Infantaria  Mecanizada  Argentina  seria  semelhante  à  nossa  Infantaria  Blindada
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dotada da Vtr M113 que, assim como a VCI TAM, é uma Vtr sobre lagartas e não

sobre rodas como o Guarani.

Diante dessas diferenças entre as doutrinas de outros países e a proposta

doutrinária da Infantaria Mecanizada Brasileira, buscou-se encontrar um ponto de

equilíbrio  entre  as  possibilidades  e  as  limitações  dos  Batalhões  de  Infantaria

Mecanizada  nas  operações  de  Reconhecimento  em  Força.  Uma  operação  de

reconhecimento em Força “é uma operação de objetivo limitado, executada por uma

força ponderável,  com a finalidade de revelar e testar o valor, a composição e o

dispositivo do inimigo, ou para obter outras informações.” (BRASIL, 2002).

Ou seja,  as operações de Reconhecimento em Força requerem uma tropa

forte e agressiva, que possua ação de choque que nada mais é que a resultante do

aproveitamento simultâneo das características de mobilidade, potência de fogo e

proteção blindada (BRASIL, 2002). 

Se a situação do inimigo ao longo de uma frente deve ser esclarecida, o

reconhecimento em força é um movimento para essa frente, empregando

elementos  de  sondagem,  fortes  e  agressivos,  para  a  determinação  dos

pontos  sensíveis  ou  vulneráveis.  (C  17-20  –  Forças  Tarefa  Blindadas,

BRASIL, 2002)

Tais características são, relativamente encontradas na Infantaria Mecanizada,

porém, atualmente, na doutrina militar brasileira, as tropas mais aptas a realizarem

esse tipo de operação são o RCB, na Bda C Mec, tropa considerada uma FT, por

natureza, devido a sua composição, constituída por dois Esquadrões de Carros de

Combate (Esqd CC) e dois Esquadrões de Fuzileiros Blindados (Esqd Fuz Bld); e as

FT RCC, nas brigadas blindadas, constituídas por sub-unidades CC e de Infantaria

Blindada (Inf Bld) (figura 03).
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Figura 03 – FT CC, FT BIB e RCB

Fonte: C 17-20

Desta forma observa-se, ao compararmos a atual doutrina militar brasileira

com a doutrina de outros exércitos, como o dos Estados Unidos e da argentina que

a  relativa  mobilidade,  relativo  poder  de  fogo,  relativa  proteção  blindada  e,

consequentemente,  relativa  ação  de  choque  da  Infantaria  Mecanizada  não  é

suficiente para a execução de operações de Reconhecimento em Força.

A análise dos dados dos questionários evidenciou que a falta de uma doutrina

própria para a Infantaria Mecanizada, bem como, o fato de ainda não se ter plena

certeza  de  suas  reais  capacidades  e  limitações,  torna  um  pouco  obscuro  o

entendimento da capacidade de um BI Mec em operações de Reconhecimento em

Força.

Para que se tenha maior uma melhor análise dos dados colhidos, esses serão

apresentados e discutidos isoladamente evitando-se, assim, uma generalização das

respostas.

A primeira  questão levantada referiu-se à aptidão das tropas mecanizadas

para a realização de um Reconhecimento em Força.  Para a grande maioria dos

militares questionados as tropas mecanizadas estão aptas a realizarem tal tipo de

operação, como podemos ver no gráfico abaixo:
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Gráfico 01 – opinião sobre a aptidão das tropas mecanizadas para operações de Reconhecimento
em força.
Fonte: o autor.

Neste  questionamento  os  militares  que  responderam  de  forma  negativa

justificaram que as tropas mecanizadas possuem baixo poder de fogo e proteção

blindada.

Porém, quando o questionamento passa a  ser  sobre a capacidade da Vtr

Guarani em participar de uma operação de Reconhecimento em Força, tem-se uma

mudança brusca no perfil das respostas.
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Gráfico 02 – opinião sobre a aptidão da Vtr Gurani para operações de reconhecimento em força.

Fonte: o autor.

Neste  item,  mais  uma  vez,  os  militares  que  responderam negativamente,

justificaram  que  a  Vtr  Guarani  possui  baixo  poder  de  fogo  e  pouca  proteção

blindada. Neste quesito apareceu ainda que a ação de choque da Vtr Guarani não é

suficiente para este tipo de operação. Desta forma pode-se observar que houve uma

significativa  mudança  no  perfil  das  respostas,  mas  que  as  justificativas  para  as

respostas negativas permaneceram alinhadas com as do questionamento anterior.

A próxima questão apresentou um novo dado e buscou a visão do público

alvo da pesquisa mais direcionada para a função de combate fogos e proteção, que

abrangem o poder de fogo e a proteção blindada. Neste caso tivemos um certo

equilíbrio entre as respostas positivas e negativas:
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Gráfico 03 – opinião sobre a aptidão da Infantaria Mecanizada para ações de Reconhecimento em
força no que tange às funções de combate Fogos e Proteção.
Fonte: o autor.

Também,  nessa  resposta,  voltaram  a  aparecer  as  mesmas  justificativas

supracitadas para as respostas negativas, a saber: baixa proteção blindada, baixo

poder de fogo e limitada ação de choque.

Por  fim,  no  último questionamento,  buscou-se  investigar  se  seria  viável  a

formação de uma FT entre  as tropas  de  Infantaria  Mecanizada  juntamente  com

tropas blindadas de Cavalaria, sobretudo de Carros de Combate. Neste caso, mais

uma vez, houve um certo equilíbrio entre as respostas, embora tenha havido uma

quantidade pouco maior de respostas positivas, as justificativas apresentadas para

as respostas negativas revelam que a um fator preponderante a ser observado neste

caso, que é a diferença de mobilidade entre as duas tropas que são de natureza

diferentes.  A questão da mobilidade reduzida da Vtr  Guarani  através campo em

comparação com as tropas CC que se movem sobre lagartas é uma questão a ser

observada com cautela.
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Gráfico 04 – possibilidade de montagem de uma Força Tarefa entre tropas de Infantaria de natureza
mecanizada com tropas de Cavalaria de natureza blindada.
Fonte: o autor.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em  relação  à  proposta  inicial  de  estudo  e  aos  objetivos  deste  trabalho,

conclui-se que a presente investigação satisfez ao que se pretendia com o mesmo,

promovendo um estudo sobre  as possibilidades e limitações de um Batalhão de

Infantaria  Mecanizado  em  operações  de  Reconhecimento  em  Força  e,  ainda,

comparando com a doutrina militar vigente em outros países.

Através  da  literatura  e  dos  documentos  levantados,  pudemos  perceber  a

evolução do combate que passou a contar com meios cada vez mais modernos e

preponderantes  para  ditar  a  vontade  de  uma  força  sobre  seu  oponente.  Neste

cenário as viaturas blindadas e mecanizadas assumem um papel vital. Alinhado com

esse pensamento, o Exército Brasileiro promoveu o processo de transformação da

Infantaria Motorizada em Mecanizada dotada com a nova VBTP Guarani.

Porém a falta de uma doutrina específica para essa nova natureza de tropas

provocou  uma  lacuna  que  tem  sido,  paulatinamente,  preenchida  pela
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experimentação que vem sendo conduzida. Nesse processo de criação, olhar para a

doutrina de outros exércitos, visando ter um ponto de partida, pode ser uma boa

solução para conceber uma forma de emprego eficaz, que vise explorar, ao máximo,

as capacidades das tropas em questão e reduzir ao mínimo suas limitações e pontos

fracos.

A compilação de dados permitiu identificar que, a falta de conhecimento sobre

as reais possibilidades e limitações das tropas mecanizadas, sobretudo no que diz

respeito  às  funções  de  combate  Fogos  e  Proteção,  para  as  operações  de

Reconhecimento em Força, torna difícil mensurar o que, de fato, pode ser feito no

campo de batalha.  Tal  fato  fez com que as maiores fontes  de dados para esta

pesquisa fossem as documentações levantadas.

As operações de Reconhecimento em Força requerem um grande poder de

combate que, neste caso, é traduzido pelo poder de fogo, proteção blindada e ação

de choque, sendo esta última a compilação das duas características anteriores com

a  mobilidade.  Tais  características  estão,  relativamente,  presentes  na  Infantaria

Mecanizada, porém nenhuma delas se evidencia de forma latente e destacada. Sua

própria finalidade denota que sua função é diminuir o hiato que há entre as tropas

motorizadas e as blindadas buscando, assim, um ponto de equilíbrio entre as duas.

Analisando-se cada característica supracitada isoladamente percebemos que

elas  estão  satisfatoriamente  presentes  nas  tropas  mecanizadas,  até  mesmo  se

comparada com as nossas tropas blindadas de infantaria uma vez que, a nova Vtr

Guarani possui a mesma blindagem que a Vtr M113, porém com um poder de fogo

maior  que a viatura  utilizada Infantaria  Blindada.  A mobilidade é  um dos pontos

chave entre elas, haja vista que a Vtr Guarani possui grande mobilidade estratégica

podendo  alcançar  grandes  distâncias  e  com  mais  rapidez.  Em  contrapartida,  a

mobilidade tática da Vtr M113 passa a ser seu diferencial uma vez que, por se tratar

de uma viatura sobre lagartas, esta pode enfrentar quase todos os tipos de terreno.

Entretanto, pode-se observar que um Reconhecimento em Força se trata de

uma operação  que  visa  fazer  com que  o  inimigo  se  revele  proporcionando  um

conhecimento de seu dispositivo, valor e poder de fogo, na qual a tropa que a realiza

tem  que  estar,  ainda,  em  condições  de  realizar  o  aproveitamento  de  uma

vulnerabilidade levantada, passando a um ataque de oportunidade. Devido a isso,
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esse tipo de operação requer que as características citadas no parágrafo anterior

formem um sistema  único,  conhecido  como  ação  de  choque,  que  dará  à  tropa

atacante a capacidade necessária para esta operação. Quando passamos a avaliar

todas essas características de forma conjunta, observamos que, principalmente em

comparação ao que é realizado pelas forças de outros países, que as mesmas não

conferem às tropas mecanizadas a ação de choque necessária para a execução de

um Reconhecimento em Força.

Dessa forma conclui-se que uma possibilidade para a Infantaria Mecanizada

realizar  esse  tipo  de  operação  seria  constituindo  uma  FT  com  outra  tropa,  de

preferência de mesma natureza, ou seja, com uma tropa de Cavalaria Mecanizada.

Porém  observando,  ainda,  que,  mesmo  formando  uma  FT  entre  Infantaria

Mecanizada e Cavalaria Mecanizada, a ação de choque obtida está aquém da que

se obtém em uma FT blindada, formada entre tropas de Infantaria Blindada e de

Carros de Combate, é importante ressaltar que as ações de Reconhecimento em

Força devem ser cuidadosamente planejadas levando sempre em consideração a

natureza da tropa inimiga a ser reconhecida. Desta forma deve-se buscar que as

tropas  mecanizadas  realizem  operações  de  Reconhecimento  em  Força  contra

inimigos de natureza inferior ou no máximo de mesma natureza para que se obtenha

uma máxima vantagem no combate.
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SOLUÇÃO PRÁTICA

Ao fim do estudo onde buscou-se analisar as possibilidades e limitações
dos  Batalhões  de  Infantaria  Mecanizado  para  a  execução  de  Operações  de
Reconhecimento em Força, sobre tudo, no que diz respeito às funções de combate
Fogos  e  Proteção,  concluiu-se  que  as  características  presentes  na  Infantaria
Mecanizada permitem a execução desse tipo de operações, porém com ressalvas.
Isso  se  deve  ao  fato  da  ação  de  choque  das  tropas  de  infantaria  de  natureza
mecanizada ser inferior à presente em tropas blindadas e, seguindo a tendência que
vimos em outros exércitos,  onde esse tipo de operação fica  a cargo das tropas
blindadas.  Com  isso,  uma  possibilidade  levantada  foi  a  formação  de  uma  FT
mecanizada,  entre  a  Infantaria  e  Cavalaria  para  a  execução  da  operação  em
questão contra um inimigo de natureza inferior ou de, no máximo, mesma natureza.
Porém  o  manual  C17-20,  que  trata  de  Forças  Tarefas  Blindadas,  não  prevê  a
formação desta  FT, até mesmo por não se tratarem de tropas blindadas.  Diante
disso,  sugere-se  a  mudança  do  manual  que  deixaria  de  tratar  apenas  de  FT
blindadas e passaria a tratar de qualquer tipo de FT. Assim, poderia ser incluído um
título  tratando  de  uma  FT  mecanizada  que  fosse  apta  a  realizar  operações  de
Reconhecimento  em  Força  para  a  execução  desta  contra  tropas  inimigas,
observando o que foi dito acima com relação à natureza dessas tropas.


