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O EMPREGO DO BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO NA MARCHA 
PARA O COMBATE: 

A FUNÇÃO DE COMBATE LOGÍSTICA 
 
 

Diógenes Gustavo Carneiro 
Luimar José da Silva Júnior 

 
RESUMO 
O presente estudo buscou analisar qual a forma de emprego mais adequada para o batalhão de 
infantaria mecanizado durante uma marcha para o combate, com enfoque na função de combate 
logística. Por meio de um estudo bibliográfico e documental, entrevistas com especialistas e 
discussões em grupo focal, buscou-se atingir os objetivos elencados como essenciais para concluir o 
estudo. Foram identificados o quadro de cargos e de dotação de material do batalhão de infantaria 
mecanizado adotado no Exército Brasileiro, bem como as características da marcha para o combate 
nas doutrinas nacional e norte-americana. Foram reconhecidos os pontos fortes e oportunidades de 
melhoria na doutrina norte-americana, observados em relatórios de emprego de suas tropas da 
brigada Stryker em combate. Foram identificadas também as conclusões obtidas após as 
experimentações doutrinárias da infantaria mecanizada, a respeito de seu emprego na marcha para o 
combate. Os pontos relevantes foram discutidos com especialistas no assunto. Por fim, com base no 
conhecimento adquirido, foi proposto um capítulo para o futuro manual do Batalhão de Infantaria 
Mecanizado, tratando de seu emprego na marcha para o combate, na função de combate logística. 
 
Palavras-chave: Infantaria mecanizada, marcha para o combate, logística. 
 
RESUMEN 
El presente estudio buscó analizar cuál es la forma de empleo más adecuada para el batallón de 
infantería mecanizado durante una marcha para el combate, con enfoque en la función de combate 
logístico. Por medio de un estudio bibliográfico y documental, entrevistas con especialistas y 
discusiones en grupo focal, se buscó alcanzar los objetivos enumerados como esenciales para 
concluir el estudio. Se identificaron el cuadro de cargos y de dotación de material del batallón de 
infantería mecanizado adoptado en el Ejército Brasileño, así como las características de la marcha 
para el combate en las doctrinas nacional y norteamericana. Se reconoció los puntos fuertes y 
oportunidades de mejora en la doctrina norteamericana, observados en informes de empleo de sus 
tropas de la brigada Stryker en combate. Se identificaron también las conclusiones obtenidas 
después de las experimentaciones doctrinales de la infantería mecanizada, respecto a su empleo en 
la marcha para el combate. Los puntos relevantes fueron discutidos con expertos en el tema. Por 
último, con base en el conocimiento adquirido, se propuso un capítulo para el futuro manual del 
Batallón de Infantería Mecanizado, tratando de su empleo en la marcha para el combate, en la 
función de combate logístico. 
 

Palabras clave: Infantería mecanizada, marcha hacia el combate, logística. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A marcha para o combate é uma marcha tática executada por unidades 

terrestres na direção do inimigo com a finalidade de estabelecer o contato ou 

restabelecê-lo, quando perdido, e/ou assegurar vantagens que facilitem as 

operações futuras” (BRASIL, C 7-20, 2003, p. 4-3), dessa forma o Batalhão de 

Infantaria Mecanizado é uma das unidades aptas a cumprir esse tipo de missão, 

devido a sua velocidade e média proteção blindada. 

As modificações registradas no pensamento e nos materiais militares a 
partir da Segunda Guerra Mundial e particularmente os conflitos bélicos 
mais recentes, Guerra das Malvinas, Afeganistão e Golfo Pérsico, 
impuseram às forças armadas dos países mais desenvolvidos grandes 
mudanças nas concepções doutrinárias até então utilizadas. Esse contexto 
impôs a adoção de novas técnicas e táticas de combate, além de indicar a 
necessidade de reestruturação na organização básica dos exércitos, 
aspectos vitais para, em combate, permitir a conquista e a manutenção da 
iniciativa, a rapidez na condução das operações e a exploração dos pontos 
vulneráveis do oponente. Atualmente com os conceitos de guerra total, 
tridimensional e dinâmica, as doutrinas de emprego devem sofrer evoluções 
a fim de se adaptar ao novo modelo de combate, um combate que exige 
grande mobilidade, flexibilidade no emprego das frações, necessidade 
fundamental de informações sobre o inimigo e segurança para o emprego 
das tropas (LAVINAS, 2006, p. 13). 

 

   De acordo com os debates ocorridos no III Seminário sobre o emprego de tropas 

mecanizadas (Santa Maria, RS, 2005): Infantaria Mecanizada – Questionamentos; e 

conhecimentos de domínio público no âmbito das Forças Armadas, constata-se que 

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

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

poder de combate, vários exércitos resolveram então implementar a doutrina de 

Infantaria Mecanizada. Sua grande mobilidade tática, proteção blindada e 

considerável poder de fogo permitem uma excelente flexibilidade de emprego, 

estando apta a realizar operações de combate convencional; integrar forças de paz; 

atuar em Garantia da Lei e da Ordem; em combates não-lineares, particularmente 

em infiltrações, incursões e manobras de flanco; caracterizando-se como importante 

ferramenta de desequilíbrio do poder de combate e de manutenção da impulsão e 

iniciativa através do combate continuado. Os exércitos dos países mais 

desenvolvidos empregam a Infantaria Mecanizada em suas constituições há 

algumas décadas. (SÁ, Edson Paulo Queiros, defesanet, 2013). 
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A partir desta constatação, conclui-se que o apoio logístico nos Batalhões de 

Infantaria Mecanizados, durante a marcha para o combate, deve ser alvo de 

constante aprimoramento. Na obra Arte da Guerra, de Maquiavel, escrita entre 1513 

e 1521, lê-se o trecho: “Quem não prepara os alimentos necessários para subsistir é 

vencido sem o emprego de armas.” Portanto, a logística nas operações militares 

sempre foi considerada um fator decisivo. 

         O presente trabalho pretendeu estudar a função de combate logística do 

Batalhão de Infantaria Mecanizado na Marcha para o Combate, buscando contribuir 

para o desenvolvimento da doutrina de apoio logístico naquela Unidade de 

Combate. 

1.1 PROBLEMA 

         O permanente processo de modernização da Força Terrestre busca adequar 

boa parte das Organizações Militares (OM) operacionais, dotando-as de grande 

mobilidade estratégica e poder de combate compatível com as potenciais ameaças ao 

país, de modo que possam atuar como elementos de dissuasão e de pronta resposta, 

no amplo espectro dos conflitos. 

         O Projeto Guarani, um dos macroprojetos do Exército Brasileiro, trouxe a 

oportunidade de criação das Brigadas de Infantaria Mecanizada, dotada de Viaturas 

Blindadas de Transporte de Pessoal Médias de Rodas (VBTP-MR) adequadas aos 

novos desafios das operações militares do mundo contemporâneo. O Estado Maior do 

Exército estabeleceu os objetivos da experimentação e definiu os Elementos 

Essenciais de Informações Doutrinários. 

        A seguir, foram detalhados os parâmetros a serem seguidos durante a Expr Dout, 

até o nível batalhão, com a organização das frações nível pelotão, subunidade e 

unidade de Infantaria Mecanizada, bem como a distribuição, por fração, das viaturas 

blindadas e seus respectivos armamentos. Para essa experimentação, o Batalhão 

passou a concentrar as ações em três áreas: adequação de infra-estruturas, 

mudanças no QC e experimentação propriamente dita. Desenvolvidas 

simultaneamente, as três ações trouxeram a criação de nova mentalidade logística, 

extremamente necessária ao processo de transformação a que está sendo submetido 

o Batalhão, que sai da concepção de unidade motorizada e ingressa no conceito de 
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OM mecanizada, equipada com sistemas de armas de alta tecnologia.(SÁ, Edson 

Paulo Queiros, defesanet.com.br, 2013). 

Na marcha para o combate, o apoio logístico apresenta características 

específicas, em virtude da dinâmica e flexibilidade da manobra, bem como do 

deslocamento da tropa. 

Por mais adestrada que uma tropa esteja o apoio logístico é determinante para 

o sucesso das operações. 

A partir dessas constatações, buscando estudar e acompanhar o 

desenvolvimento doutrinário do desdobramento dos trens da Companhia de 

Comando e Apoio do Batalhão de Infantaria Mecanizado, levanta-se o problema: 

Como deverá ser o apoio da Companhia de Comando e Apoio na marcha 

para o combate de um BI Mec, à fim de atender às peculiaridades inerentes a esta 

tropa neste tipo de operação militar? 

1.2 OBJETIVOS 

         A presente pesquisa tem como objetivo geral estudar e acompanhar o 

desenvolvimento doutrinário para a função de combate logística de um Batalhão de 

Infantaria Mecanizado na Marcha para o Combate, a partir da logística nos 

Batalhões de Infantaria, identificando os aspectos positivos e negativos que 

influenciam no resultado das Operações.  

        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) Realizar uma pesquisa bibliográfica para analisar a função de combate 

logistica na marcha para o combate do Batalhão de Infantaria Mecanizado, 

baseando-se também nos Batalhões de Infantaria Motorizados e Blindados, bem 

como comparando à Stryker Brigade Combat Infantary, do Exército dos Estados 

Unidos da América;  

       b) analisar os aspectos logísticos por meio de relatórios e estudos dos 

Batalhões de Infantaria Mecanizados que participam de experimentações 

doutrinárias; 

 c) realizar uma entrevista com os instrutores do Centro de Instrução de 

Blindados Gen. Walter Pires, responsáveis pelo desenvolvimento doutrinário da 
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Infantaria Mecanizada no Brasil e demais instrutores da Seção de Doutrina 

daquele Centro, bem como com militares com experiência na Brigada de 

Infantaria Mecanizada; 

d) concluir sobre o desdobramento mais eficiente das instalações logísticas do 

BI Mec na marcha para o combate de acordo com o resultado; 

e) propor o item “Função de Combate Logística” do capítulo “Marcha para o 

Combate”, do futuro manual do Batalhão de Infantaria Mecanizado. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

        A Doutrina Militar Terrestre, como um dos principais vetores do Processo de 

Transformação do Exército na Era do Conhecimento, na busca da efetividade, 

baseia-sena permanente atualização, em função da evolução da natureza dos 

conflitos, resultado das mudanças da sociedade e da evolução tecnológica aplicada 

aos assuntos de defesa. (BRASIL, 2014). 

       A Função de Combate Logística têm influência decisiva no sucesso das 

operações. A necessidade da Força Terrestre de dispor de capacidades, para atuar 

em todo o espectro dos conflitos, pressupõe a existência de uma estrutura 

compatível e capaz de evoluir rapidamente e com um mínimo de adaptações de uma 

situação de normalidade para a de guerra. Esta função de combate é um conjunto 

de atividades, tarefas e sistemas inter-relacionados para prover apoio e serviços, de 

modo a assegurar a liberdade de ação e proporcionar amplitude de alcance e de 

duração às operações. Engloba as Áreas Funcionais de apoio ao material, apoio ao 

pessoal e apoio de saúde (BRASIL, 2014). 

        Neste contexto, adotando uma nova estrutura organizacional, o Exército 

Brasileiro pretende transformar algumas Brigadas Infantaria Motorizada em Brigadas 

de Infantaria Mecanizada, como já aconteceu com a 15ª Brigada de Infantaria 

Mecanizada, Cascavel, PR, possibilitando dotar a Força Terrestre de uma Grande 

Unidade com grande mobilidade e adaptada às características do combate moderno 

(LAVINAS, 2006, p.17). 

        Com os aspectos apresentados acima, a função de combate logística para as 

tropas da moderna infantaria mecanizada mostra-se indispensável e deve adaptar-

se ao novo contexto atual para melhor atende-las, de forma dinâmica e eficaz a fim 

de garantir o sucesso nas operações. 

         A realização de um estudo sobre a função de combate logística no Batalhão de 
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Infantaria Mecanizado, na marcha para o combate, apresentou constatações 

importantes acerca do apoio logístico no nível Unidade;  

        Espera-se que este trabalho contribua para que seja estabelecida a melhor 

maneira de desdobramento das instalações logísticas no nível Unidade, em 

operações ofensivas de marcha para o combate, a fim de concluir acerca de uma 

doutrina que regule com maior detalhamento o apoio logístico nas Unidades 

Mecanizadas. 

 

2 METODOLOGIA 

        Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, entrevistas com especialistas, questionário e discussão de grupo focal. 

Em seguida foram analisadas a doutrina nacional vigente relativa à marcha 

para o combate; a doutrina norte americana para a marcha para o combate realizada 

por um batalhão Stryker; e as semelhanças e diferenças deste tipo de operação 

realizada por unidades de natureza semelhante. 

Posteriormente foram estudadas análises do desempenho do batalhão Srtyker 

norte americano em combate e do desempenho da doutrina nacional proposta para 

a Inf Mec em experimentações doutrinárias. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa qualitativa, pois, o conhecimento obtido pelo estudo da 

literatura existente em comparação com as experimentações doutrinárias juntamente 

com a análise da opinião de especialistas no assunto foram preponderantes no 

presente estudo. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade descritiva, com 

enfoque na revisão do que foi publicado sobre a doutrina nacional, a norte-

americana, a experimentação doutrinária e o emprego em combate, paralelamente, 

foi feito um levantamento por meio de entrevistas com militares que possuem 

vivência profissional relevante sobre o assunto. 
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2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

         Foi iniciado o delineamento da pesquisa com a definição de termos e 

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

uma revisão de literatura no período compreendido ente jan/2005 e abr/2017.  

        Foram utilizadas as palavras-chave infantaria mecanizada, operações 

ofensivas, marcha para o combate, função de combate logística, em sítios 

eletrônicos de procura na internet, biblioteca de monografias da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), sendo selecionados apenas os artigos em 

português. O sistema de busca foi complementado pela coleta manual de relatórios 

de exercícios militares sobre o assunto, panfletos comerciais de empresas do ramo 

de defesa, bem como de manuais de campanha referentes ao tema, do Exército 

Brasileiro e dos EUA, em período de publicação diverso do utilizado nos artigos. 

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

ofensivas de guerra, com enfoque majoritário na função de combate logística. 

 

a. Critério de inclusão: 

   - Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados à 

experimentação doutrinária da Infantaria Mecanizada no Exército Brasileiro; 

   -  Relatórios e matérias jornalísticas sobre o assunto; e 

   -  Estudos qualitativos sobre as características do ambiente urbano. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego de tropas de natureza de cavalaria 

mecanizada;  

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de entrevista e de 

discussão em um grupo focal. 

2.2.1 Entrevistas 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes 

especialistas, em ordem cronológica de execução: 
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QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados  
Fonte: O autor 

2.2.2 Grupo Focal 

Devido à natureza exploratória da investigação e à necessidade de um estudo 

integrado da função de combate movimento e manobra com as demais funções de 

combate e finalizando a coleta de dados, foi conduzido um grupo focal, visando a 

debater os resultados colhidos na pesquisa, com os seguintes especialistas: 

 

Nome Justificativa 

RODRIGO RIBEIRO – Cap EB Escreve um artigo científico sobre o emprego BI 
Mec na marcha para o combate, na função de 

combate comando e controle. 

CHRISTIAN DOS SANTOS BRESSAN VITAL – 
Cap EB 

Escreve um artigo científico sobre o emprego BI 
Mec na marcha para o combate, na função de 

combate fogos. 

VINÍCIUS PAIVA COOPER DE ALMEIDA  – 
Cap EB 

Escreve um artigo científico sobre o emprego BI 
Mec na marcha para o combate, na função de 

combate logística. 

RAFAEL DE ABREU BICALHO – Cap EB Escreve um artigo científico sobre o emprego BI 
Mec na marcha para o combate, na função de 

combate inteligência. 

QUADRO 2 – Quadro de Especialistas participantes do Grupo Focal 
Fonte: O autor 

 

Durante a orientação do referido grupo focal, foram levantadas, como pautas, 

divergências entre o encontrado na literatura analisada e a percepção dos 

entrevistados, notadamente nos seguintes aspectos: 

a) Emprego do pelotão de exploradores como escalão de reconhecimento; 

b) Emprego do BI Mec para realizar o ataque embarcado; e 

c) Constituição do escalão de combate. 

 

 

 

Nome Justificativa 

ANDREY EDUARDO RODRIGUES – Maj EB 

Instrutor do CI Bld, responsável por instruções da 
VBTP Guarany e do emprego tático de SU e U Bld. 

Um dos responsáveis pela experimentação 
doutrinária do BI Mec por meio de simulação 

virtual. 

EDSON PAULO QUEIROZ SILVA DE SÁ – 
Maj EB 

Serviu no 33º BI Mec em 2012 e 2013, quando 
exerceu a função de S3 e foi responsável pela 

experimentação doutrinária da Inf Mec. 

ALEXANDRE PICININI – Cap EB 

Serviu no 33º BI Mec entre 2011 e 2014, quando 
exerceu a função de Cmt Pel Fuz Mec e Cmt Cia 
Fuz Mec e foi responsável pela experimentação 

doutrinária da Inf Mec 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O BI Mec, em sua configuração atual prevista em quadro de cargos (QC), é 

composto pelo comando e por 04 SU, sendo uma companhia de comando e apoio 

(Cia C Ap) e três de fuzileiros mecanizados (Cia Fuz Mec). Possui, portanto, uma 

estrutura ternária. 

          As Cia Fuz Mec são compostas por três pelotões de fuzileiros mecanizados 

(Pel Fuz Mec) e por um pelotão de apoio (Pel Ap). Cada Cia Fuz Mec possui um 

grupo de comando o qual possui os responsáveis pela logística na SU, é dotado por 

um Gupo de Logística, o qual é subdividido em: Turma de Suprimento, composto por 

um 3º Sargento Furriel, 02 Cabos e 01 Soldado Auxiliar e 01 Soldado Motorista; e 

Turma de Manutenção composta por 01 2º Sargento do Quadro de Material Bélico, 

Chefe da Turma de Manutenção, 01 3º Sargento Quadro de Material Bélico 

mecânico de viatura blindada, 01 3º Sargento do Quadro de Material Bélico 

mecânico de viatura sobre rodas, 01 3º Sargento mecânico de equipamento 

eletrônico, 01 3º Sargento mecânico de armamento, 01 Cabo auxiliar de mecânico 

auto e 01 Cabo auxiliar de mecânico de armamento leve. Cada Pel Fuz Mec possui 

três grupos de combate (GC) e um grupo de apoio (G Ap) distribuídos em quatro 

VBTP-MR Guarani. Enquanto o Pel Ap está constituído a uma seção anticarro com 

03 peças e uma seção de morteiros médios com duas peças. As principais 

diferenças em relação ao Batalhão de Infantaria Blindado (BIB) foram que o grupo 

de apoio ganhou um 3º sargento comandante e a seção anticarro do Pel Ap ganhou 

mais uma viatura, sendo cada peça transportada por sua própria viatura (Vtr). O Sub 

Cmt SU é o principal assistente do Cmt SU no planejamento, coordenação e 

fiscalização da manobra logística da Cia. É o responsável pelos pedidos de 

suprimentos de classe I, II e V, bem como da água e de outros materiais necessários 

ao recompletamento da dotação da SU, supervisionando a distribuição desses 

suprimentos. É também, o responsável pelas atividades de manutenção, saúde e 

pessoal. Essas atividades são exercidas sem prejuízo das atribuições táticas, tendo 

em vista que deve permanecer em condições de substituir o Cmt SU. O encarregado 

do material, o sargenteante e o furriel são os principais auxiliares e executantes da 

logística. O encarregado do material executa as atividades relacionadas à logística 

do material no âmbito da SU, supervisiona o trabalho do furriel no P Rem SU, 

fiscaliza, orienta e controla as atividades das frações e elementos de manutenção e 
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suprimento recebidos em apoio ou reforço pela SU. O sargenteante desenvolve 

atividades relacionadas à logística do pessoal no âmbito da SU, é o encarregado de 

todas as atividades relacionados ao controle de efetivos, evacuação de feridos, 

fiscaliza, orienta e controla as atividades das frações e elementos de 

aprovisionamento e saúde recebidas em apoio ou reforço pela SU. O furriel é o 

responsável pela evacuação dos mortos e pelo remuniciamento da SU, elaboração 

dos pedidos de munição e da operação do P Rem SU, auxiliado pelo ajudante de 

mecânico de armamento. 

A Cia C Ap é a principal responsável pela Logística do Batalhão e é composta 

por nove pelotões: o de comando, de exploradores, anti-carro, de morteiros pesados, 

de comunicações, de suprimento, de manutenção, de saúde e de apoio de fogo. 

         A companhia de comando e apoio possui elementos que apóiam o batalhão 

nas atividades de logística. O emprego desses elementos é feito, normalmente, de 

modo descentralizado. São distribuídos, de acordo com suas atribuições específicas, 

nas áreas de trens do Batalhão. A responsabilidade de estado maior e a supervisão 

do emprego cabem ao S-4, auxiliado pelo Cmt Cia Cmdo Ap, que é também o 

adjunto do S-4 e Cmt dos trens de estacionamento da unidade. A  

        O batalhão de infantaria possui meios próprios, em pessoal e material, que se 

destinam ao desempenho das diversas atividades logísticas. Eventualmente, o Btl 

poderá receber do Esc Sp alguns elementos de logística, que se desdobrarão nas 

áreas de responsabilidade da unidade. Esses elementos são, normalmente, 

instalações de suprimento, equipes de manutenção, meios de transporte ou 

ambulâncias. 

De acordo com os especialistas entrevistados a função de combate logística 

permanece semelhante à de um BIB, sem mudanças expressivas, apenas tendo que 

ser focado na especialização dos militares que operarão as viaturas blindadas sobre 

rodas, bem como a sua manutenção e dos demais equipamentos e armamentos. 

Uma alteração significativa em relação ao BIB, foi no pelotão de exploradores, 

que no BI Mec será dotado com seis viaturas blindadas multitarefas leves sobre 

rodas (VBMT-LR), o que exigirá militares especializados na operação e na 

manutenção de tais viaturas. A VBMT-LR, conforme artigo do site Defesanet, 

publicado em abril de 2016, possui proteção balística nível 3, capaz de suportar 

disparos de 7.62mm a 30m e proteção anti-minas Nível 2, em qualquer das 4 rodas.  
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O pelotão de comunicações ficou mais robusto, para atender às demandas de 

maiores distâncias alcançadas por esta tropa de alta mobilidade e para permitir uma 

maior capacidade de consciência situacional. 

         O pelotão anti-carro passa a ser composto por seções de míssil anti-carro e 

não mais de canhão sem recuo, o que permite um maior alcance e precisão do 

armamento voltado para a defesa contra os carros de combate inimigos. Participa do 

planejamento de emprego e do posicionamento das armas anticarro do Btl no 

deslocamento e na área de estacionamento do Btl. 

        O pelotão de manutenção e transporte passa a ter papel fundamental, pois seu 

apoio é de fundamental importância para manter a mobilidade do BI Mec, aquele 

será composto por Grupo de Comando, Grupo de Suprimento Classe IX, Seção de 

Manutenção e Transporte, Grupo de Manutenção de Viaturas, Grupo de 

manutenção de Armamento, Turma de Transporte, Seção de Manutenção de Apoio 

Direto, esta ultima contando com 3 (três) Turmas de Manutenção. Na Marcha Para o 

Combate cabe organizar a coluna de marcha. Seu Cmt expede as ordens e as 

diretrizes do comandante do Btl e da Cia aos motoristas das viaturas e estabelece 

normas para o abastecimento e a manutenção das viaturas, dentre outras julgadas 

úteis e específicas ao deslocamento a ser realizado. 

        Cabe ao Pelotão de Saúde Estabelece prescrições para amenizar a fadiga do 

pessoal, tais como medidas de asseio corporal e descanso, e participa do 

planejamento referente à localização das áreas onde serão instaladas a cozinha e 

os sanitários no local de estacionamento do Btl. 

        Outro pelotão chave para a Logística é o Pelotão de Suprimento, composto por  

Comando, Grupo de Comando Seção de Suprimento, Grupo de Suprimento Classe 

I, Grupo de Suprimento Classe III, Grupo de Suprimento Classe V, Seção de 

aprovisionamento1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turma de Aprovisionamento. Dentre suas atribuições 

na Marcha para o Combate apóia o Btl com os suprimentos necessários à defesa no 

deslocamento e na área de estacionamento, bem como providencia a instalação das 

cozinhas e o fornecimento da alimentação, quando for necessário. Deve ter especial 

atenção com relação ao Sup Cl V altamente consumido durante as Operações 

Ofensivas. 

         Foi introduzido um pelotão de apoio de fogo, dotado de quatro viaturas Guarani 

com canhão Unmanned Turret 30mm Brazil (UT-30BR), uma torre não tripulada, 

estabilizada em direção e elevação, blindada e montada externamente. De acordo 
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com Flores, 2016, esta torre possui um canhão automático 30mm ATK Bush Master 

MK44, com alcance útil de 3000m. Possui também uma metralhadora coaxial 

7,62mm e um lançador de granadas fumígenas 76mm que pode lançar 08 granadas 

a aproximadamente 30 metros de distância, formando uma cortina de fumaça de 

cerca de 100 metros de frente, que obscurece as vistas sobre a viatura e a protege 

contra a telemetria laser dos armamentos inimigos. A UT-30BR possui um 

dispositivo de segurança de detecção de ameaça laser que alerta quando a torre 

recebe uma ameaça laser inimiga, informando a direção de origem e aponta 

automaticamente ou manualmente para a direção. Outro recurso muito útil disponível 

é o acompanhamento automático de alvos, que garante maior precisão e eficiência 

no tiro. 

Outra capacidade que foi ampliada nos BI Mec em relação às demais tropas 

de infantaria foi a de consciência situacional, uma vez que cada Vtr adota um 

sistema de gerenciamento de campo de batalha, o GCB: 

O GCB é uma ferramenta tecnológica que permite ao comandante 
acompanhar o desempenho da fração, transmitindo em tempo real 
informações como: localização, quantidade de combustível, quantidade de 
munição e outras relacionadas ao funcionamento de cada VBTP. Possibilita 
também aos comandantes coordenar e controlar suas frações, emitindo 
ordens fragmentárias, enviando calcos, mensagens e locando tropas 
inimigas e não combatente. (RODRIGUES, 2016). 

Por último, ainda que a Inf Mec tenha agregado novas capacidades à 

infantaria, as tropas dessa natureza continuam sendo voltadas para o combate a pé, 

conforme ressaltam tanto o Maj Andrey, o Maj Edson Paulo e o Cap Picinini em suas 

entrevistas, visto que não são dotadas de viaturas blindadas de combate de 

infantaria (VBCI), mas sim de viaturas blindadas de transporte de pessoal (VBTP). 

Além disso, diferentemente da infantaria blindada, as brigadas de infantaria 

mecanizada (Bda Inf Mec) não terão em sua composição regimentos de carro de 

combate (RCC), o que não permitirá a constituição de forças tarefa (FT) infantaria-

carros: 

A VBTP-MR 6x6 Guarani, apesar de todo avanço que trouxe consigo, em 
nenhum momento deixou de ser uma viatura blindada de transporte de 
tropas, cujo objetivo primordial é aumentar a capacidade de sobrevivência 
da tropa transportada, conduzindo-a, pelo maior tempo possível, ao mais 
próximo do inimigo. Este conceito é totalmente diferente de uma viatura 
blindada de combate de fuzileiro, destinada ao combate embarcado 
(RODRIGUES, 2016). 
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Desta forma, chega-se à conclusão de que poucas devem ser as adaptações 

na logística dentro da doutrina de emprego do BI Mec na marcha para o combate, 

adotando-se tanto características do BI Mtz quanto do BIB neste tipo de operação 

acrescentando especial atenção à especialização dos militares que usarão e farão a 

manutenção nos materiais disponíveis. 

Depois de analisada a constituição, os meios, as capacidades e diferenças do 

BI Mec em relação às demais tropas de infantaria, é preciso compreender a 

operação ofensiva marcha para o combate (M Cmb). O manual de operações da 

força terrestre define seu conceito: 

A Marcha para o Combate é uma marcha tática na direção do inimigo, com 
a finalidade de obter ou restabelecer o contato com o mesmo e/ou 
assegurar vantagens que facilitem operações futuras. O melhor 
aproveitamento do dispositivo no momento do contato é obtido pela 
apropriada organização da força para o combate e pela manobra dos seus 
componentes. Esse tipo de operação ofensiva é executado agressivamente 
para se apossar do objetivo antes que o inimigo possa reagir (BRASIL, 
2014, p.4-6). 

As peculiaridades da marcha são discriminadas nos manuais específicos das 

tropas de diferentes naturezas, como o C 7-20 Batalhões de Infantaria e C 17-20 

Forças-tarefas Blindadas. Os diversos pontos em comum serão especificados a 

seguir. 

A marcha para o combate pode ser coberta ou descoberta, caso exista ou não 

uma força amiga interposta entre a unidade considerada e o inimigo e que seja 

capaz de proporcionar-lhe segurança. 

Quanto à possibilidade do contato com o inimigo terrestre, a marcha pode ser 

de contato remoto, quando este não pode atuar sobre a tropa; pouco provável, 

quando a possibilidade de contato é muito baixa; e iminente, quando, a qualquer 

momento, a tropa pode sofrer ação daquele. 

O comandante da tropa deve desdobrar suas forças de forma a obter o máximo 

de velocidade, controle e segurança. Quando o contato é remoto, o movimento é 

feito em coluna de marcha, dispositivo em que as unidades não necessitam ser 

agrupadas taticamente e podem deslocar-se por vários meios e por diferentes 

itinerários. Quando o contato é pouco provável, o movimento é feito em coluna 

tática, onde as frações são agrupadas taticamente, sem desdobrarem-se, o que 

facilita a rápida adoção de dispositivo para o combate. Quando o contato é iminente, 
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executa-se a marcha de aproximação, em que os elementos são agrupados 

taticamente e desdobrados. 

Em uma marcha para o combate, a tropa articula-se em um grupamento 

principal ou grosso, composto pela maioria dos meios de combate e órgãos de apoio 

e em forças de segurança (vanguarda, retaguarda e flancoguarda) de valor e 

composição variável, de acordo com os fatores da decisão. 

De acordo com o manual FM 3-21.21The Stryker Brigade Combat Team Infantry 

Battalion, a logística da Brigada Stryker do Exército dos Estados Unidos da América 

na marcha para o combate é realizada por meio de um Supply Suport Battalion, não 

necessariamente da referida Brigada. A flexibilidade é essencial. A operação de 

apoio logístico inicia com a alocação de equipes especializadas nas mais diversas 

especialidades, como purificação de água e manutenção de viaturas, contando 

inclusive com pessoal civil que presta os diversos serviços de apoio logístico ao 

combate. Com esse modelo de apoio logístico o batalhão de infantaria fica 

desonerado da função de combate logística cabendo-lhe apenas gerenciar os apoios 

externos. 

O batalhão pode encontrar-se em 4 situações: marchar como uma força 

independente, fazendo parte do grosso de uma brigada ou ainda, atuando como 

força de segurança da brigada, à frente, nos flancos, ou à retaguarda do grosso. 

Como parte do grosso, segue as ordens do comandante da brigada. Como 

flancoguarda adota o dispositivo de um batalhão marchando isolado e atua na 

mesma altura do grosso, aproveitando-se de acidentes do terreno, para proteger o 

flanco da brigada. Caso não disponha de itinerários paralelos, o Btl desloca-se pelo 

mesmo eixo do grosso e envia frações periodicamente para ocupar posições de 

bloqueio sucessivas no flanco a ser protegido. Como retaguarda atua como uma 

vanguarda invertida. Por último, como vanguarda tem a missão de evitar retardos 

desnecessários ao grosso e protegê-lo contra surpresas e ações inimigas terrestres 

vindas da frente. A atuação do BI Mec como vanguarda em uma marcha de 

aproximação é o enfoque deste artigo. 

Da mesma forma que a brigada, o batalhão vanguarda também articula-se em 

grosso e forças de segurança. A subunidade (SU) vanguarda ainda é dividida em 

escalão de reconhecimento, um pelotão que é lançado à frente e escalão de 

combate, a SU propriamente dita. 



15 

 

A maneira como o comandante do batalhão ou regimento irá compor os meios 

para a marcha reflete diretamente no sucesso da missão, pois “o melhor 

aproveitamento do dispositivo no momento do contato é obtido pela apropriada 

organização da força para o combate” (BRASIL, 2014, p.4-6). 

A composição dos meios depende da decisão do comandante da unidade em 

como ele distribuirá as frações disponíveis nos diversos grupamentos de forças, 

tanto as orgânicas quanto as passadas em reforço ou apoio direto pelo escalão 

superior. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a 

compreensão sobre o emprego do BI Mec na Ma Cmb, no que diz respeito à função 

de combate logística. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que, de maneira geral, a logística 

para uma marcha para o combate apresenta conceitos, medidas de coordenação e 

controle e características comuns, independentemente da tropa que a realize. 

Contudo, verificou-se que a Logística do BI Mec deverá ser empregada 

semelhantemente ao BIB, pois seu desdobramento e meios são parecidos, sendo 

que nas Tropas de Infantaria Mecanizada dever-se-á dar especial atenção para 

especializar elementos com relação ao uso e à manutenção dos meios disponíveis, 

tanto as novas VBTP Guarani quanto aos armamentos de dotação.  

Além disso, o estudo da doutrina norte-americana suscitou uma possibilidade 

inteiramente nova. Assim como o batalhão da brigada Stryker. 

Dessa forma, entende-se que, a logística do BI Mec assemelha-se tanto da 

doutrina de emprego do BIB quanto do batalhão de infantaria motorizado (BI Mtz), 

necessitando apenas de especial atenção com relação à especialização de seus 

recursos humanos. 

Recomenda-se, assim, que se mantenham as peculiaridades da função de 

combate logística elencadas na doutrina de emprego do BI Mec na marcha do 

combate com relação ao desdobramento dos trens, tanto de combate como de 

estacionamento, preferencialmente embarcados e dando especial atenção às 
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distâncias de segurança. 

Conclui-se, portanto, que os conceitos inerentes à marcha para o combate do 

BI Mec, a logística permanece com as características previstas para o BIB. O que 

deverá ser feito é preparar os elementos responsáveis pelo emprego e pela 

manutenção da VBTP Guarani e dos armamentos de dotação com cursos e estágios 

de especialização no Centro de Instrução de Blindados e nas Unidades de Infantaria 

Mecanizada. 

        Por último, no anexo A é apresentada uma sugestão de doutrina de 

emprego do BI Mec na Marcha para o Combate, na função de combate logística. 
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Anexo A 
O BI Mec na M Cmb 

1 DEFINIÇÃO  
 
2 TIPOS 
 
3 FORMAS DE DESLOCAMENTO 
 
4 ARTICULAÇÃO 
 
5 FORMAS DE EMPREGO DO BATALHÃO NA M CMB 
 
6 O BI MEC COMO VANGUARDA DA BDA INF MEC 
 
7 ATUAÇÃO DO BATALHÃO COMO VANGUARDA 
  
8 A FUNÇÃO DE COMBATE FOGOS DO BI MEC NA M CMB 
 
9 A FUNÇÃO DE COMBATE INTELIGÊNCIA DO BI MEC NA M CMB 
 
10 A FUNÇÃO DE COMBATE COMANDO E CONTROLE DO BI MEC NA M CMB 
 
11 A FUNÇÃO DE COMBATE LOGÍSTICA DO BI MEC NA M CMB 
 
11.1 SISTEMA DE LOGÍSTICA 
 
       a. O apoio logístico (Ap Log) no nível U é o conjunto de medidas e ações que sustentam a 
capacidade combativa dos elementos de manobra. Este apoio está relacionado basicamente ao 
transporte e distribuição de suprimentos, à manutenção do material e à saúde dos combatentes. 
       b. O S-4, oficial de logística do BI Mec, é o responsável pelo planejamento, coordenação e 
supervisão de todas as atividades logísticas. Para o cumprimento de suas missões o S4 é 
auxiliado pelo Adj S-4, Cmt Cia C Ap, Cmt Pel Sup, Cmt Pel Com, Cmt Pel Mnt, Cmt Pel Sau e Of 
Aprov BI Mec. 
    11.1.1 Oficial de Logística (S-4) 
             a. O S-4 é o principal assessor do comandante para as atividades da Logística do Material 
e o coordenador da Manobra Logística do BI Mec. Ele é o responsável pela integração dos 
planejamentos das 1ª e 4ª Seções do estado-maior geral e da logística com a manobra e o apoio 
ao combate. 
 b.  O Oficial de Logística mantém estreita e contínua coordenação com o E4 do escalão superior, 
com o comandante do B Log da Bda e com todos os demais oficiais responsáveis pelas 
operações de apoio logístico ao BI Mec. O S-4, oficial da logística operacional de um Batalhão,  
orienta e auxilia os demais oficiais do estado-maior sobre assuntos de natureza logística em suas 
respectivas áreas de responsabilidades. 
 c.  Como responsável pela previsão e provisão do suprimento, manutenção, transporte e outras 
tarefas de apoio logístico no BI Mec, deve manter-se continuamente a par da situação logística 
dos elementos subordinados, em reforço e em apoio ao BI Mec. 
 d.  O S-4 é o oficial de EM responsável pela operação e controle do PC Alternativo, pela 
supervisão da instalação, operação, segurança e deslocamento dos Trens do BI Mec. 
 
 
11.2 O ELEMENTO HUMANO 
 
   a. Embora não seja um sistema operacional, o ELEMENTO HUMANO é um componente crítico 
das operações da força-tarefa. As missões no campo de batalha são cumpridas por soldados, 
seres humanos, e não por sistemas de armas. 
    b. A coesão da U deve ser mantida a todo custo, para que a confiança dos soldados em seus 
comandantes e nas suas frações e subunidades seja maximizada. 



     c. Os Comandantes devem considerar a experiência e o adestramento de seus homens no 
planejamento operacional da U, bem como estimulá-los para que desenvolvam suas qualidades 
individuais. 
   d. Planos para o repouso da tropa, para a segurança individual e coletiva e para a manutenção 
da disciplina devem receber a atenção dos comandantes em todos os níveis. 
    e. Atenção especial deve ser dada para os aspectos relacionados com a manutenção do vigor 
físico e com o estado sanitário dos homens, bem como para aspectos que visem o seu conforto e 
a manutenção ou melhoria de seu moral, como a distribuição de rações quentes, banho e troca de 
fardamento. 
    f. O comandante deve assegurar-se de que todas as medidas estão sendo tomadas para 
fortalecer o moral, a saúde, o bem-estar e o adestramento para o combate da força-tarefa. 
    g. As modernas viaturas blindadas de combate, particularmente os carros de transporte de 
pessoal, incorporaram nas últimas décadas um grande número de equipamentos de elevada 
tecnologia e grande sofisticação. Esta variada gama de sensores, computadores de tiro, 
equipamentos de visão noturna, navegação terrestre, telêmetros laser, sistemas de defesa QBN, 
sistemas de alerta e sistemas de tiro estabilizado passaram a exigir guarnições de blindados muito 
mais adestradas e com maior nível intelectual, trazendo para os comandantes de blindados uma 
grande preocupação com a capacitação técnica e tática de seus homens. 
      h. Somente guarnições bem adestradas poderão utilizar em sua plenitude os recursos 
disponíveis nos modernos blindados, empregando-os com eficiência e eficácia. Essa necessidade 
de uma maior capacitação técnica e tática das guarnições e de um maior adestramento das 
frações de blindados deverá ser atendida através de um programa inteligente de instrução, 
desenvolvido permanentemente, nos momentos estáticos do combate, nas zonas de reunião e, 
principalmente, nos períodos em que a U não estiver empregada no combate. Este programa de 
instrução deverá proporcionar às guarnições e frações blindadas a possibilidade de uma 
reciclagem periódica, através de uma análise critica dos erros cometidos e dos ensinamentos 
adquiridos, enfocando a utilização dos equipamentos, da viatura e do emprego tático das frações 
e das subunidades. 
 
11.2.1 OFICIAL DE PESSOAL (S-1) 
  
O S-1 é o assessor e substituto do S-4 no que se refere às operações e ao controle do Posto de 
Comando Alternativo, do Centro de Operações Logísticas e da Área de Trens de Combate. 
Normalmente cumpre suas missões no Posto de Comando Alternativo. O S-1 é o responsável pela 
escolha da localização do Posto de Comando Alternativo, auxiliado pelo Adj do S-4. 
As atividades do S-1 abrangem o controle de efetivos, o recompletamento dos claros, a 
manutenção do moral, o apoio de saúde (localização e funcionamento do PS, apoio de saúde às 
SU, evacuação de feridos, verificação das condições sanitárias da tropa etc), a verificação da 
qualidade da alimentação da tropa e a supervisão de sua distribuição, o planejamento da 
evacuação dos mortos, a disciplina e a Justiça Militar, a assistência ao pessoal (assistência 
religiosa, serviço especial, serviço postal, banho, lavanderia etc) e prisioneiros de guerra. (coleta, 
segurança, processamento etc) dentre outras atividades da área de pessoal. 
 
11.3 A LOGÍSTICA NA MARCHA PARA O COMBATE 
11.3.1 REFEIÇÕES 
      Os altos para alimentação deverão, se possível, coincidir com os altos programados. Se a 
situação tática permitir, as cozinhas das SU poderão se deslocar com o destacamento precursor, 
de modo que as refeições possam ser preparadas antes da chegada a um local predeterminado. 
Poderão, também, deslocar-se junto com a unidade, cozinhando durante a marcha, de modo que 
refeições quentes possam ser servidas ao final do deslocamento. Se a situação tática não permitir 
a distribuição de rações quentes durante a marcha, usar-se-ão rações de combate.  
  
11.3.2 TRATAMENTO MÉDICO E EVACUAÇÃO 
          O PS, normalmente, marcha próximo à retaguarda da formação. Entretanto, caso a situação 
tática permita, poderá marchar com o PC. O grupo de evacuação coloca uma turma em apoio a 
cada SU. A turma de socorro e evacuação, utilizando-se de uma ambulância, marcha próxima à 
retaguarda da coluna da SU e fica em condições de realizar a evacuação das baixas para o PS. 



Se necessário, as ambulâncias evacuarão os baixados do PS para a retaguarda, caso o escalão 
superior não se encarregue desta providência. 
 
11.3.3 MANUTENÇÃO E EVACUAÇÃO DE VIATURAS 
  a) Quando a ordem preparatória é recebida, as viaturas que não puderem ser reparadas antes 
da marcha são evacuadas para a unidade de apoio de manutenção, antes do deslocamento. Se o 
tempo não permitir a evacuação e se as viaturas não puderem ser movimentadas, sua localização 
e condições são informadas à unidade de apoio de manutenção (Cia Log Mnt do B Log da 
brigada). 
    b) O Pel Mnt marcha próximo à retaguarda da formação. As turmas de manutenção das SU 
deslocam-se com as mesmas. 
  c) As viaturas indisponíveis são deslocadas para o lado da estrada, de modo a não interferir na 
passagem do restante da coluna. O pessoal das Tu Mnt das SU tentará a reparação das viaturas 
em pane. Caso o reparo não possa ser realizado, rebocará as viaturas até o destino. Entretanto, 
se a viatura não puder ser reparada ou rebocada, deve ser deixada para ser reparada ou 
evacuada pelo Pel Mnt. Se este não puder realizar o reparo ou evacuação, as viaturas sobre 
rodas são deixadas com seus motoristas e as sobre lagartas com mais um dos membros de suas 
guarnições, além dos seus motoristas. Neste caso, a localização e condições das viaturas são 
informadas à Cia Log Mnt do B Log ou Sec L Mnt que opera junto aos TE. 
 
11.3.4 LOGÍSTICA NAS ZONAS DE REUNIÃO 
 
          Nas zonas de reunião as operações de apoio logístico são realizadas de acordo com o 
tempo disponível e a situação tática. É a situação mais favorável para o apoio, pois as SU estarão 
próximas e desenvolvendo atividades logísticas voltadas para o cumprimento da missão futura. 
 
11.3.5 SUPRIMENTO 
              a)  A sistemática de suprimento em Z Reu é normal. 
    b) Os suprimentos e equipamentos(bem como seus instrumentos de controle) são 
inspecionados. Devem estar disponíveis, em boas condições e os estoques autorizados 
completos. 
 11.4 POSIÇÃO DOS TRENS NAS MARCHAS 
            Nas marchas, os trens, normalmente, são colocados como um todo (trens da unidade), 
nas proximidades da retaguarda da formação. 
  
11.5 SUPRIMENTO CLASSE III 
        O abastecimento das viaturas, nas marchas, é executado durante os altos programados. 
Para esta operação, é(são) utilizada(s) a(s) viatura cisterna(s) do Pel Sup além de uma viatura 
para lubrificantes. Durante os altos, a viatura de lubrificantes percorrerá a coluna, entregando o 
lubrificante necessário a cada viatura da formação enquanto que a(s) viatura cisterna(s) fará o 
abastecimento de combustível diretamente às viaturas da coluna ou poderá constituir um pondo 
de distribuição fixo. 
        Em marchas prolongadas nas áreas de retaguarda, as viaturas de combustível e lubrificantes 
vazias abastecem-se nos P Distr Cl III, normalmente, estabelecidos pelo escalão superior (B Log 
da Bda), ao longo dos eixos de marcha. Frequentemente, é aconselhável que as viaturas de 
abastecimento vazias precedam a coluna nestes postos. 
 
   11.6 TRATAMENTO MÉDICO E EVACUAÇÃO 
            Normalmente, o pessoal recebe apenas o tratamento de primeiros socorros na zona de 
reunião. Aqueles que necessitarem cuidados adicionais são evacuados pelas ambulâncias para o 
P Trg da Bda. 
 
11.7 MANUTENÇÃO  
Deve-se aproveitar ao máximo o tempo disponível nas zonas de reunião para executar os 
trabalhos de manutenção. Os motoristas e pessoal de manutenção devem ter em mente que uma 
vez deixada a zona de reunião, as oportunidades para a execução adequada da manutenção 
serão limitadas. Todos os comandantes, as guarnições das viaturas e o pessoal de manutenção 



farão o máximo esforço possível para assegurar a eficiência operacional do equipamento, bem 
como para a execução dos reparos e inspeções que não puderem ser realizados 
convenientemente durante os períodos de combate. Todo o equipamento deverá ser inspecionado, 
limpo e deixado nas melhores condições possíveis. O Cmt poderá solicitar auxílio do B Log. O 
material que não puder reparar será evacuado ou entregue, no próprio local, à Cia Log Mnt. Nesta 
situação (Z Reu), procura-se centralizar seus meios para obter maior eficiência nos trabalhos. 


