
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2018 

 
Maj Cav LUCIANO SANDRI DE VASCONCELOS 

 

A Brigada de Cavalaria Mecanizada: proposta de 

estrutura organizacional baseada na capacidade 

militar terrestre da superioridade no enfrentamento 

em operações de força de cobertura 

 

 

 
ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO 



 

 

 

Maj Cav LUCIANO SANDRI DE VASCONCELOS 
 

 
 
 

 
 

 
 

A Brigada de Cavalaria Mecanizada: proposta de estrutura 

organizacional baseada na capacidade militar terrestre da 

superioridade no enfrentamento em operações de força de 

cobertura 

 

 
 
 

 
 

 
Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Escola de Comando e 

Estado-Maior do Exército, como requisito 
para a obtenção do título de Especialista 

em Ciências Militares, com ênfase na 
Gestão de Defesa. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  Orientador: TC GUSTAVO HENRIQUE ARAÚJO PEREIRA MACHADO 
 

   
 
 

Rio de Janeiro 
2018



Maj Cav LUCIANO SANDRI DE VASCONCELOS 

 

 

A Brigada de Cavalaria Mecanizada: proposta de estrutura 

organizacional baseada na capacidade militar terrestre da 

superioridade no enfrentamento em operações de força de 

cobertura 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em 21 de novembro de 2018. 

 

 

COMISSÃO AVALIADORA 

 

 

_______________________________________________________________ 
GUSTAVO HENRIQUE ARAÚJO PEREIRA MACHADO – TC Cav – Presidente 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

 
 

 
________________________________________ 
 MARCO ANTONIO DE LIMA – TC Cav – Membro 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
 

 
 

________________________________________________ 

ALAN SANDER DE OLIVEIRA JONES – Maj Art – Membro 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

à Escola de Comando e Estado-Maior do 
Exército, como requisito parcial para a 
obtenção do título de Especialista em Ciências 

Militares, com ênfase com ênfase na Gestão 
de Defesa. 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

V331b  

Vasconcelos, Luciano Sandri de  

A Brigada de Cavalaria Mecanizada: proposta de estrutura organizacional 
baseada na capacidade de superioridade no enfrentamento em operações 

de força de cobertura / Luciano Sandri de Vasconcelos . 一 2018. 159f. : 

possui ilustração. ; 30 cm.  

Orientação: Gustavo Henrique Araújo Pereira Machado 

Trabalho de Conclusão de Curso 一 Escola de Comando e Estado-Maior 

do Exército, Rio de Janeiro, 2018. 

Bibliografia: f. 154-159. 

1.CAPACIDADE . 2.CAPACIDADE MILITAR TERRESTRE DA 
SUPERIORIDADE NO ENFRENTAMENTO . 3. BRIGADA DE 
CAVALARIA MECANIZADA 4. FORÇA DE COBERTURA. I. Título. 

 CDD 356.16 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

À minha mãe, pai, esposa e filhos, uma 

homenagem por tudo que por mim fizeram; 
sem vocês eu nada seria.  
Aos combatentes blindados de todos os 

tempos, especialmente aqueles que fizeram 
de seu carro de combate sua morada e um 
túmulo de honra. 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas.  

A minha digníssima família: Pai (Cel Monteiro) fonte inspiradora e exemplo a ser seguido; 

Mãe (Rejane) fortaleza e fonte de carinho; Irmãos (Júlio César, Leandro, Leonardo e Lucas), pois, 

sem vocês, eu nada seria. Em especial a minha esposa (Mayara), meu eterno amor, musa 

inspiradora e fortaleza imensurável. Aos meus filhos Arthur e Martim, pelo irrestrito e incondicional 

apoio, compreensão e amor, além de porto seguro em todas as ocasiões de minha vida.  

Ao Exército Brasileiro, verdadeira escola de vida, pela oportunidade que me concedeu em 

cursar a sua Escola de mais alto nível – Escola Marechal Castello Branco. 

Ao Marechal Manoel Luís Osorio, patrono da arma de cavalaria, exemplo a ser seguido e 

símbolo máximo dos valores e preceitos militares que norteiam o espírito e alma de seus discípulos 

sectários. 

Aos instrutores e companheiros do Centro de Instrução de Blindados, forja do combatente 

blindado brasileiro, em especial ao seu Comandante TC Geovanini, pela atenção sempre dispendida 

e apoio irrestrito em todas as etapas de minha carreira. 

Ao Major Delgado do Exército do Uruguai, pela irreparável presteza e atenção dispendida no 

auxílio à tradução do resumo para a língua espanhola. 

Ao TC Cav Machado pela paciência e preocupação durante a fase de execução e pelas 

orientações seguras fornecidas até o final do processo. 

A todos os meus subordinados, em especial aos integrantes do 6º Esquadrão de Cavalaria 

Mecanizado, boinas pretas do “Sentinela da Boca do Monte”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 
O Exército Brasileiro prevê que em seu processo de transformação sejam 

adquiridas novas capacidades e, concomitantemente, promover o aperfeiçoamento 

das existentes. Para tanto, foi necessário mapear as novas capacidades requeridas 
em um trabalho sustentado por uma doutrina. Alinhado com a Estratégia Nacional de 

Defesa e a doutrina da maioria das Forças Armadas dos países ocidentais, o 
Exército Brasileiro passa a adotar a geração de forças por meio do Planejamento 
Baseado em Capacidades. Dentre as capacidades, destaca-se a superioridade no 

enfrentamento, competência que consiste em ser capaz de garantir o cumprimento 
exitoso das missões atribuídas, empregando uma ampla gama de opções, em 

função da diversidade de cenários possíveis, buscando uma posição vantajosa em 
relação à ameaça que o oponente representa, para derrotá-lo e impor a vontade da 
força. 

A articulação no território nacional e as características intrínsecas das Bda C 
Mec, dificultam a execução plena das principais Estratégias de Emprego utilizadas 

pelas Forças Armadas na sua Doutrina Militar de Defesa: dissuasão e presença. 
Fato que justifica esta assertiva repousa na sua limitada mobilidade tática e 
estratégica, reduzida capacidade de identificação, reconhecimento, vigilância e 

aquisição de alvos, proveniente da defasagem tecnológica de suas Vtr Bld orgânicas 
para os dias atuais. 

Neste intuito, infere-se a necessidade de aperfeiçoar o emprego, organização 
e materiais das Brigadas de Cavalaria Mecanizada (Bda C Mec) neste conceito 
baseado em capacidades. A importância desta Brigada repousa por serem Grande 

Unidades médias, caracterizadas por serem dotadas de plataformas veiculares de 
rodas com relativa proteção blindada, sendo vocacionadas para operações no amplo 

espectro, particularmente na solução de conflitos armados ou guerra. Ressalta-se 
que estas brigadas são as mais aptas às missões de reconhecimento, vigilância e 
segurança, em especial direcionadas a realizar Força de Cobertura Estratégica no 

âmbito da fronteira oeste do território nacional. 
A fim de possibilitar a consecução plena do conceito da capacidade militar 

terrestre da superioridade no enfrentamento em operações de força de cobertura, o 
presente estudo pretende verificar se a atual estrutura organizacional da Bda C Mec 
apresenta as capacidades operativas convergentes com a consequente otimização 

de seu poder de reconhecimento, monitoramento e vigilância; maximização e 
sincronização de seu poder de fogo, mobilidade, contra-mobilidade e proteção; 

agregada a uma logística eficiente sob a égide de um comando e controle efetivo. 
Como parâmetro a ser observado, pretende verificar a organização atual de 

uma Brigada de Cavalaria oriunda de exércitos mais evoluídos (Estados Unidos da 

América e França) e compatíveis com a Brigada Mecanizada brasileira, bem como 
suas capacidades, possibilidades e meios. Como estado final desejado, objetiva 

sugerir uma estrutura organizacional para a Bda C Mec colimada com a capacidade 
militar terrestre da superioridade no enfrentamento, priorizando as capacidades 
operativas da manobra tática, apoio de fogo e ação terrestre. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Capacidade, Capacidade militar terrestre da superioridade no 
enfrentamento, Brigada de Cavalaria Mecanizada e Força de Cobertura. 

 



 

 

RESUMEN 

 

El Ejército Brasileño prevé que en su proceso de transformación se adquieran 
nuevas capacidades y, concomitantemente, se promueva el perfeccionamiento de 

las existentes. Para ello, fue necesario asignar las nuevas capacidades requeridas 
en un trabajo sostenido por una doctrina. Alineado con la Estrategia Nacional de 

Defensa y la doctrina de la mayoría de las Fuerzas Armadas de los países 
occidentales, el Ejército Brasileño pasa a adoptar la generación de fuerzas a través 
de la Planificación Basada en Capacidades. Entre las capacidades, se destaca la 

superioridad en el enfrentamiento, competencia que consiste en ser capaz de 
garantizar el cumplimiento exitoso de las misiones asignadas, empleando una 

amplia gama de opciones, en función de la diversidad de escenarios posibles, 
buscando una posición ventajosa en relación a la situación amenaza que el 
oponente representa, para derrotarlo e imponer la voluntad de la fuerza. 

La articulación en el territorio nacional y las características intrínsecas del la 
Bda C Mec, dificultan la plena aplicación de las principales estrategias de empleo 

utilizadas por las fuerzas armadas en su doctrina de defensa militar: disuasión y 
presencia. Un hecho que justifica esta afirmación se basa en su limitada movilidad 
táctica y estrategica, menor capacidad para identificar, explotar, monitorear y adquirir 

objetivos, provenientes del rezago tecnológico de sus blindados para el día de hoy . 
En este sentido, se considera la necesidad de perfeccionar el empleo, 

organización y materiales de las Brigadas de Caballería Mecanizada (Bda C Mec) en 
este concepto basado en capacidades. La importancia de esta Brigada se visualiza  
por ser una gran unidad nivel medio, caracterizadas por ser dotadas de plataformas 

vehiculares de ruedas con relativa protección blindada, siendo consideradas para 
operaciones en el amplio espectro, particularmente en la solución de conflictos 

armados o guerra. Se resalta que estas brigadas son las más aptas para las 
misiones de reconocimiento, vigilancia y seguridad, en particular dirigidas a realizar 
Fuerza de Cobertura Estratégica en el marco de la frontera oeste del territorio 

nacional. 
A fin de posibilitar la consecución plena del concepto de la capacidad militar 

terrestre de la superioridad en el enfrentamiento en operaciones de fuerza de 
cobertura, el presente estudio pretende verificar si la actual estructura organizacional 
de la Bda C Mec presenta las capacidades operativas adecuadas  con la 

optimización de su poder de reconocimiento, monitoreo y vigilancia; maximización y 
sincronización de su poder de fuego, movilidad, contra-movilidad y protección; 

agregada a una logística eficiente bajo la égida de un comando y control efectivo. 
Como parámetro a ser observado, pretende verificar la organización actual de 

una Brigada de Caballería oriunda de ejércitos más evolucionados (Estados Unidos 

de América y Francia) y compatibles con la Brigada Mecanizada brasileña, así como 
sus capacidades, posibilidades y medios. Como estado final deseado, se pretende 

sugerir una estructura organizacional para la Bda C Mec colimada con la capacidad 
militar terrestre de la superioridad en el enfrentamiento, priorizando las capacidades 
operativas de la maniobra táctica, apoyo de fuego y acción terrestre. 

. 
 

PALABRAS CLAVE: Capacidad, Capacidad militar terrestre de la superioridad en el 
enfrentamiento, Brigada de Caballería Mecanizada y Fuerza de Cobertura. 
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1 INTRODUÇÃO    
 

 O ambiente operacional é o conjunto de condições e circunstâncias que afetam 

o espaço onde atuam as forças militares e que interferem na forma como são 

empregadas, sendo caracterizado pelas dimensões física, humana e informacional. 

Atualmente, na análise do ambiente operacional, as três dimensões devem ser 

igualmente consideradas (BRASIL, 2017).  

Com relação à dimensão física, o manual doutrinário – Operações - prevê que 

os elementos da Força Terrestre (F Ter) devem ser aptos a operar em áreas 

estratégicas previamente definidas como prioritárias, dentro ou fora do território 

nacional. O desenvolvimento das capacidades, de acordo com essas áreas, torna os 

elementos da F Ter mais aptos ao emprego. Os ambientes com características 

especiais exigem tropas com capacidades peculiares. 

O Relatório dos Cenários Prospectivos para a Força Terrestre 2035 (2016) 

especifica a América do Sul, como estando distante dos principais focos mundiais de 

tensão e livre de armas nucleares, sendo considerada uma região relativamente 

pacífica sob o ponto de vista de ameaças externas. Por outro lado, ainda persiste 

instabilidade política, econômica e social em países da região. A frágil democracia 

em alguns estados, a corrupção, a atuação de grupos armados e do crime 

organizado, aliadas às desigualdades sociais, são aspectos que, dentre outros, 

contribuem para essa instabilidade. Grupos violentos como as Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia, o Sendero Luminoso (Peru) e o Exército do Povo 

Paraguaio geram insegurança nos países em que atuam.  

O caráter transnacional do crime organizado representa risco adicional para a 

segurança regional, especialmente pela possibilidade de difusão para outros países 

(transbordamento) de eventuais conflitos internos. Iniciativas dos Estados podem 

contribuir para a mitigação ou, ainda que indesejável, para o incremento da 

instabilidade potencial geradora de conflitos internos. Para fins desta consulta, 

consideram-se as seguintes áreas: Norte (Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, 

Suriname e Guiana Francesa); Centro-Oeste Equador, Peru, Chile e Bolívia); e 

Centro-Sul (Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai). 

No Brasil, a Política Nacional de Defesa (2012), em face da análise dos atuais 

cenários, nacional e internacional, apresenta como atividade essencial a adaptação 
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e a configuração das expressões do Poder Nacional às novas circunstâncias e, por 

conseguinte, buscar estruturar os meios de defesa em torno de capacidades.  

São consideradas Capacidades Nacionais de Defesa (CND), segundo a 

Sistemática de Planejamento do Exército (2015), aquelas compostas por diferentes 

parcelas das expressões do Poder Nacional, dentre as quais destacam-se: as 

capacidades de proteção, de dissuasão, de pronta-resposta, de coordenação e 

controle, de gestão da informação, de mobilidade estratégica e de mobilização. 

Merece ênfase a Estratégia Setorial de Defesa (2015), na qual preconiza que é 

responsabilidade do Exército Brasileiro contribuir com a dissuasão extraregional, inibindo a 

concentração de forças hostis junto à fronteira terrestre, e, para tanto, dispor de tropas com 

mobilidade (estratégica e tática), proteção (individual e coletiva) e elevada prontidão. 

Segundo a Estratégia Nacional de Defesa (2012), no universo de seus 

objetivos nacionais de defesa (OND), apresenta-se o OND-2, que em seu corpo 

textual prescreve: assegurar a capacidade de defesa, para o cumprimento das 

missões constitucionais das Forças Armadas. Visando a consecução deste OND, 

busca-se através da estratégia de defesa (ED) – ED 3 - o dimensionamento do Setor 

de Defesa.  

Dentre as peculiaridades desta ED resume-se à estrutura operacional e 

administrativa, do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, com vistas à sua 

capacitação para o cumprimento das correspondentes missões constitucionais, 

precípuas e subsidiárias. Consideram-se os aspectos físicos, que compreendem a 

distribuição das organizações e unidades pelo território nacional e a dotação dos 

equipamentos que aparelham as Forças Armadas. A fim de adaptar o aparato de 

defesa nacional, na sua Ação Estratégica de Defesa (AED) - AED-12 – busca-se 

estruturar as Forças Armadas em torno de capacidades (BRASIL, 2012). 

Neste escopo, o Exército Brasileiro, através de sua Sistemática de 

Planejamento do Exército (SiPlEx - 2015), no desígnio de colimar seus rumos, 

direcionou o processo de transformação do Exército com uma visão de futuro até o 

ano de 2022. O estado final desejado será o aprimoramento de uma nova doutrina, 

com o emprego de produtos de defesa tecnologicamente avançados e profissionais 

altamente capacitados e motivados, para que o exército enfrente, com os meios 
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adequados, os desafios do século XXI, respaldando as decisões soberanas do Brasil 

no cenário internacional. 

Consoante com a Doutrina Militar Terrestre (2014), nas suas Bases para a 

Transformação da Doutrina Militar Terrestre, aprovadas pela Portaria nº 197-EME, 

de 26 Ago 14, nas quais introduziram concepções e conceitos doutrinários 

relacionados à incorporação das capacidades e das competências necessárias ao 

emprego da Força Terrestre na Era do Conhecimento. O Processo de transformação 

do Exército tem como objetivo atingir a capacidade de estar presente, ou de fazer-se 

presente através da mobilidade de seus meios, em especial de suas brigadas leves, 

mecanizadas e blindadas.  

O Exército Brasileiro prevê que em seu processo de transformação sejam 

adquiridas novas capacidades e, concomitantemente, promover o aperfeiçoamento 

das existentes. Essa transformação permitirá que o Exército esteja ajustado às 

necessidades decorrentes das tarefas e missões que deverá executar nas próximas 

décadas (BRASIL, 2013). 

Para tanto, foi necessário mapear as novas capacidades requeridas em um 

trabalho sustentado por uma doutrina. Alinhado com a Estratégia Nacional de 

Defesa – Brasil (2016) - e a doutrina da maioria das Forças Armadas dos países 

ocidentais, o Exército Brasileiro passa a adotar a geração de forças por meio do 

Planejamento Baseado em Capacidades (PBC). Dessa forma, o desenvolvimento de 

capacidades baseia-se em uma permanente análise da conjuntura e em cenários 

prospectivos, com o objetivo de identificar tanto as ameaças concretas quanto as 

ameaças potenciais ao Estado Brasileiro. 

Dentre as capacidades, destaca-se a superioridade no enfrentamento, 

competência que consiste em ser capaz de garantir o cumprimento exitoso das 

missões atribuídas, empregando uma ampla gama de opções, em função da 

diversidade de cenários possíveis, buscando uma posição vantajosa em relação à 

ameaça que o oponente representa, para derrotá-lo e impor a vontade da força. 

(BRASIL, 2015, p. 9). 

Atualmente, o Exército Brasileiro (EB) vive um momento particularmente 

delicado: possui um pensamento atualizado em relação à modernidade do combate, 

mas conta com meios que não permitem a expressão cabal desse pensamento. 

Diante dessa dicotomia, alguns portais de saída podem ser vislumbrados para a 
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solução no sentido de proporcionar à Nação um exército de acordo com a sua 

estatura política-estratégica. Neste aspecto, pode-se destacar como meta a doutrina 

em constante atualização, concedendo ao Exército os meios indispensáveis para a 

sua validação e proporcionando-o as condições possíveis para exercer seu papel 

dissuasório e lograr, em situações definidas, o cumprimento de sua missão 

constitucional. (PELÉGIO, 2000). 

Diante destas peculiaridades, as forças militares devem realizar suas ações 

com relativa proteção blindada e acurada precisão. Devem dispor de capacidades 

específicas, ser dotadas de meios com alta tecnologia agregada, de armas de 

letalidade seletiva e que permitam uma rápida e precisa avaliação de danos, 

combinados com meios de inteligência, reconhecimento, vigilância e aquisição de 

alvos (BRASIL, 2017). 

A Doutrina Militar Terrestre – Brasil (2014) - prescreve que a Brigada, como 

Grande Unidade (GU), é considerada o módulo básico de emprego da F Ter, 

contando no mínimo, com elementos de combate, de comando e controle e de 

logística. Os principais tipos de GU são: leves, médias e pesadas. 

As Brigadas de Cavalaria Mecanizada constituem-se de GU médias, 

caracterizadas por serem dotadas de plataformas veiculares de rodas com relativa 

proteção blindada, sendo vocacionadas para operações no amplo espectro, 

particularmente na solução de conflitos armados ou guerra. Cabe destacar que estas 

brigadas são as mais aptas às missões de reconhecimento, vigilância e segurança 

(BRASIL, 2014). 

Outro conceito fundamental reside que a Brigada é uma Grande Unidade 

básica de combinação de armas, constituída por unidades de combate, apoio ao 

combate e de apoio logístico, com capacidade de atuação operacional independente 

e de durar na ação. Dependendo do tipo de missão, pode receber organizações 

adicionais de combate (BRASIL, 2000, p. 1-3). 

O relatório relativo ao Simpósio “A Brigada de Cavalaria Mecanizada no 

Conflito Moderno” apresenta como principais pressupostos os seguintes: 

- a necessidade do Exército Brasileiro dispor de uma GU com capacidade de 

conduzir, autonomamente, operações de segurança em largas frentes e grandes 

profundidades, realizar operações ofensivas e que disponha, ainda, da mobilidade, 
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flexibilidade e adaptabilidade necessárias às operações no ambiente de amplo 

espectro; 

- a necessidade do Exército Brasileiro dispor de uma GU com poder de 

combate e mobilidade que lhe capacite a realizar operações em grandes espaços, 

em um quadro de conflito de alta intensidade, sem o emprego prematuro das 

Brigadas Blindadas (Bda Bld); 

- a manutenção da Bda C Mec, à semelhança das Bda Bld, dotada, desde o 

tempo de paz, de seus meios de apoio ao combate e apoio logístico, devidamente 

modernizados, com os quais poderá ser empregada no cumprimento de suas 

missões doutrinárias clássicas, bem como as decorrentes das Operações no Amplo 

Espectro. 

A Concepção Estratégica do EB (2016) regula que as Bda C Mec constituem-

se dos primeiros elementos da linha de fronteira com a Argentina, Uruguai e 

Paraguai, necessitando estarem aptas a realizarem forças de cobertura em melhores 

condições. Abordando em particular as características da Força Terrestre da Era do 

Conhecimento, as Bases para Modernização relatam que a Força Terrestre gera 

capacidades em seus elementos de emprego, inferindo a necessidade de uma 

mudança em sua organização e, por conseguinte, no seu “modus operandi” no 

escopo de missões clássicas como Força de Cobertura. 

O estudo em tela realizará uma análise que aborda, inicialmente, a atual 

doutrina militar terrestre, perpassa pela organização, concepção de emprego em 

vigor para a Bda C Mec, assinala os reflexos da atual doutrina para a Brigada e 

apresenta trabalhos existentes, no Brasil e em outros países, para a reestruturação 

dessa Grande Unidade e de seus escalões subordinados face ao processo de 

transformação do Exército Brasileiro. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Nesta circunstância, o presente estudo busca uma proposta de organização 

voltada para os conceitos da capacidade militar terrestre que impulsione a Bda C 

Mec para garantir o cumprimento com sucesso das missões atribuídas. Consiste em 

proporcionar que esta GU empregue uma ampla gama de opções, em função da 

diversidade de cenários possíveis e possa atingir uma posição vantajosa em relação 



21 

 

 

à ameaça que o oponente represente, derrotando-o e impondo a sua vontade. Desta 

forma, foi formulado o seguinte problema: 

Em que medida a atual organização da Bda C Mec atende aos princípios 

baseados na capacidade militar terrestre da superioridade no enfrentamento em 

operações de força de cobertura? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

A fim de possibilitar a consecução plena do conceito da capacidade militar 

terrestre da superioridade no enfrentamento em operações de força de cobertura, o 

presente estudo pretende verificar se a atual estrutura organizacional da Bda C Mec, 

seus meios blindados e a doutrina atual representam as capacidades operativas 

convergentes com a consequente otimização de seu poder de reconhecimento, 

monitoramento e vigilância; maximização e sincronização de seu poder de fogo, 

mobilidade, contra-mobilidade e proteção; agregada a uma logística eficiente sob a 

égide de um comando e controle efetivo. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitirão o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a. elucidar os principais documentos relacionados à defesa nacional, doutrina 

militar terrestre, bem como a concepção estratégica prevista para a Bda C Mec; 

b. verificar a organização atual de uma Bda C Mec para o seu emprego em 

campanha nas operações de força de cobertura sob o enfoque da incorporação das 

atuais capacidades operativas implementadas pelo EB; 

c. esclarecer se há consonância entre os quadros de cargos e a estrutura 

organizacional prevista na atual base doutrinária militar terrestre; 

d. apresentar a situação atual das viaturas blindadas com seu armamento e 

meios de vigilância previstos para os elementos de combate e apoio ao combate nas 

Bda C Mec; 
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e. verificar a organização atual de uma Brigada de Cavalaria oriunda de 

exércitos mais evoluídos (Estados Unidos da América e França) e compatíveis com 

a Brigada Mecanizada brasileira, bem como suas capacidades, emprego em F Cob, 

possibilidades e materiais (viaturas blindadas com seus armamentos);  

f. propor uma estrutura organizacional para a Bda C Mec colimada com a 

capacidade militar terrestre da superioridade no enfrentamento, priorizando as 

capacidades operativas do apoio de fogo e ação terrestre. 

g. propor uma série de materiais de emprego militar, especificamente, 

blindados com seu armamento orgânico e optrônicos para as diversas Unidades e 

Subunidades constituintes da Bda C Mec. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa pretende limitar-se ao estudo da organização das peças 

de manobra orgânicas da Bda C Mec, voltando-se para uma sugestão que possibilite 

a evolução na forma de emprego desta GU em operações de força de cobertura, 

apresentando conceitos alinhados com a capacidade militar terrestre do Exército 

Brasileiro da superioridade no enfrentamento. 

As novas condicionantes impostas pela letalidade dos modernos sistemas de 

armas, pelos meios de detecção e busca de alvos à disposição do inimigo e por sua 

capacidade de atuar sobre os nossos sistemas de comando e controle por 

intermédio dos meios de guerra eletrônica, determinam um novo tipo de conduta 

para a campanha terrestre (BRASIL, 2002).  

A conjuntura projetada para as próximas décadas é caracterizada por um 

ambiente estratégico multipolar, conturbado, incerto e volátil, que será influenciado 

por conflitos de interesse decorrentes da transição de poder em curso, da escassez 

de recursos naturais e das mudanças climáticas (BRASIL, 2013). 

A necessidade de evolução coincide com sua defasada organização e 

pretende sugerir uma constituição moderna, eficiente e preparada para agregar em 

seus quadros de pessoal e material, elementos capacitados e materiais com 

tecnologia avançada em prol da proteção e defesa do territorial nacional. 

O estudo em questão torna-se relevante à medida que tem por objetivo 

contribuir com uma sugestão de estrutura organizacional para uma Brigada de 
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Cavalaria Mecanizada cujo emprego é imediato, pois se encontra posicionada na 

faixa de fronteira de nosso país, constituindo-se no primeiro elemento de defesa 

territorial brasileira.  

No que diz respeito à inserção desta Grande Unidade na Era do 

conhecimento, procura-se atender às demandas do Projeto de Transformação do 

Exército com ênfase no planejamento baseado em capacidades. Com isso, o 

desenvolvimento da capacidade de superioridade no enfrentamento posicionará esta 

Brigada em um patamar que permita ser verdadeiramente a ponta de lança de suas 

respectivas Divisões de Exército ou Comandos Militares de Área. 

Com a discussão do tema, busca-se a apresentação de propostas e 

sugestões que poderão ser úteis ao Estado-Maior do Exército, cooperando na 

orientação do planejamento de emprego da Força Terrestre, visando ao 

cumprimento de sua destinação constitucional. Ao passo que procura contribuir com 

o Comando de Operações Terrestres (COTER), como Órgão Central do Sistema 

Operacional do Exército, na sua missão de orientar e coordenar o preparo e o 

emprego da Força Terrestre, em particular quanto ao emprego das frações 

mecanizadas. 
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2  METODOLOGIA 

 

Esta seção tem por finalidade apresentar detalhadamente o caminho que se 

pretende percorrer para solucionar o problema de pesquisa, especificando os 

procedimentos necessários para se obterem as informações de interesse e analisá-

las, visando a consecução dos objetivos geral e específicos. 

Quanto à classificação desta pesquisa, de acordo com a taxonomia de Vergara 

(2009), os critérios para a classificação do tipo de pesquisa serão a finalidade da 

pesquisa e os meios utilizados para a sua realização. Tais critérios a definem como 

qualitativa, uma vez que compor-se-á da realização de pesquisa bibliográfica, 

análises de documentos e de publicações na busca de uma estrutura organizacional 

que se enquadre nos conceitos modernos baseados na concepção de emprego 

desenvolvendo capacidades militares terrestres. 

 

2.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Uma vez apresentada a estrutura organizacional da Brigada de Cavalaria 

Mecanizada como objeto principal de estudo, torna-se necessária a delimitação 

deste estudo. A presente pesquisa pretende limitar-se ao estudo da organização dos 

elementos de combate, apoio ao combate e logística orgânicas da Bda C Mec, 

voltando-se para uma sugestão que possibilite a evolução na forma de emprego 

desta GU em operações de força de cobertura, apresentando conceitos alinhados 

com a capacidade militar terrestre do Exército Brasileiro, especificamente da 

superioridade no enfrentamento.  

A fim de oferecer melhores subsídios para o amparo da organização desta 

GU, será aprofundado o estudo nos seguintes aspectos geradores de capacidades, 

como: doutrina, organização e material (viaturas blindadas com seu armamento). 

Para isso, utilizará uma base de sustentação escorada em exemplos oriundos de 

países possuidores de exércitos que se encontram no estado da arte de Brigadas 

compatíveis e similares com a Bda C Mec brasileira. 

Neste ensejo, cabe evidenciar a necessidade de delimitar a CMT da 

superioridade no enfrentamento, tendo em vista que no seu desdobramento 

contemple capacidades operativas que não se enquadram para o emprego da Bda C 
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Mec ou não se encontram prioritárias no Planejamento de Estruturação do Exército. 

Como consequência, o presente estudo limita-se à inserção de concepções 

doutrinárias que orbitam nas capacidades operativas da ação terrestre e apoio de 

fogo. 

 

2.2 CONCEPÇÃO METODOLÓGICA 

 

Quanto à natureza o presente estudo utiliza o conceito de pesquisa aplicada, 

que objetiva gerar conhecimentos, para aplicação prática, dirigidos à solução de 

problemas específicos. Quanto ao método de abordagem que esclarece acerca dos 

procedimentos lógicos seguidos nesta investigação científica, e que viabilizarão a 

tomada de decisões sobre o alcance da investigação, das regras de explicação dos 

fatos e da validade de suas generalizações, o presente estudo enquadra-se no 

método indutivo. 

A pesquisa bibliográfica será realizada por intermédio de consultas à 

biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Centro de Instrução 

de Blindados (CIBld), Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e dos manuais 

disponíveis no sítio eletrônico do Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex) e à 

internet. 

Como resultado do tipo de pesquisa e dos meios de coleta de dados 

apresentados anteriormente, será realizado um trabalho de interpretação dos dados 

levantados realizando a comparação com os resultados das pesquisas bibliográfica 

e documental. 

Após isso, terá sido realizada a análise e interpretação dos resultados, com o 

objetivo de responder ao questionamento do problema apresentado, tudo com vistas 

a elaboração de um parecer conclusivo. 

 

2.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Convém destacar as limitações da condição de militar do pesquisador, mesmo 

sabendo da necessidade de manter-se neutro e distante nas interpretações dos 

dados coletados. Este fato é agravado quando associado ao tempo de serviço no 

Exército, período de instrutor no CIBld, Curso de Cavalaria da Academia Militar das 
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Agulhas Negras e comandante de Organização Militar (OM) nível subunidade (SU) 

operacional de cavalaria mecanizada.  

Tal fato transmite, a este pesquisador, a vivência necessária para ter 

argumentos pessoais, exigindo constante preocupação com a isenção no trabalho 

em questão, possibilitando atingir o objetivo final desta pesquisa. 
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3 DOCUMENTOS REGULATÓRIOS DA DEFESA NACIONAL  

 

Este capítulo tem por finalidade precípua apresentar os documentos 

regulatórios de defesa nacional, estratégia militar de defesa, política militar terrestre, 

planejamento estratégico do Exército, atingindo como marco limítrofe a concepção 

estratégica prevista para as Brigadas de Cavalaria Mecanizada. 

 

3.1 A POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA 

 

A Política Nacional de Defesa (PND) é o documento de mais alto nível do 

País em questões de Defesa, baseado nos princípios constitucionais e alinhado às 

aspirações e aos Objetivos Nacionais Fundamentais, que consolida os 

posicionamentos do Estado brasileiro e estabelece os objetivos mais elevados neste 

tema (BRASIL, 2016). 

A partir da análise das realidades que afetam a defesa da Pátria, a Política 

Nacional de Defesa busca harmonizar as iniciativas de todas as expressões do 

Poder Nacional interveniente com este tema, visando o melhor aproveitamento das 

potencialidades e capacidades do País. Trata, subsidiariamente, da interação e da 

cooperação em outras atividades que, embora não sejam diretamente ligadas à 

Defesa, são relacionadas com a manutenção do bem-estar e da segurança da 

população em seu sentido mais amplo (BRASIL, 2016). 

A PND expressa os objetivos a serem alcançados com vistas a assegurar a 

Defesa Nacional, conceituada como o conjunto de atitudes, medidas e ações do 

Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa do território, da soberania e 

dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais 

ou manifestas (BRASIL, 2016). 

Portanto, a Política Nacional de Defesa atua no sentido de contribuir para a 

percepção de um estado de Segurança Nacional, entendida como a condição que 

permite a preservação da soberania e da integridade territorial, a realização dos 

interesses nacionais, livre de pressões e ameaças de qualquer natureza, e a 

garantia aos cidadãos do exercício dos direitos e deveres constitucionais (BRASIL, 

2016). 
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A PND conceitua o Estado, a Segurança e a Defesa e posiciona o Brasil 

quanto ao ambiente nacional, internacional e o seu entorno estratégico. Além disso, 

define a postura do Brasil, junto à comunidade internacional, de respeito aos 

princípios constitucionais de autodeterminação, não-intervenção e igualdade entre 

os Estados. Nessas condições, sob a égide de organismos multilaterais, participa de 

operações de paz, visando a contribuir para a paz e a segurança internacionais. 

Neste ensejo, contempla uma visão na qual o país deve manter-se atento às 

mudanças da conjuntura política regional, apresentado o seguinte enfoque: 

“Em que pese a América do Sul constituir-se numa das regiões mais 

estáveis do mundo, não se pode desconsiderar a possibilidade de tal 
circunstância vir a sofrer interrupção, de sorte que o Brasil poderá ver-se 
compelido a contribuir para a solução de eventuais controvérsias sub-

regionais ou mesmo para defender seus interesses. O reforço dos 
mecanismos de cooperação e integração na região, merece, portanto, 
atenção especial.(BRASIL, 2016)” 

 

 

3.1.1 Objetivos Nacionais de Defesa 

 

A partir da conjuntura internacional atual, espera-se que o Brasil se insira 

cada vez mais no cenário mundial, obtendo maior representatividade nas decisões 

internacionais. Por outro lado, as atenções externas tenderão a voltar-se para o 

País, de sorte que sua ascensão no contexto global requer especial atenção às 

ações no sentido de garantir sua soberania. 

Para proteger seu povo e seu patrimônio, bem como para ter a liberdade de 

perseguir seus legítimos interesses, o Brasil deve considerar a possibilidade de se 

defrontar com antagonismos que venham pôr em risco seus objetivos nacionais. O 

eventual enfrentamento desses antagonismos deve ocorrer de forma soberana, 

consoante os princípios e fundamentos constitucionais e as normas do direito 

internacional. 

Em decorrência da análise dos ambientes internacional e nacional e suas 

projeções, bem como da Concepção Política, são estabelecidos os Objetivos 

Nacionais de Defesa, os quais devem ser interpretados como as condições a serem 

alcançadas e mantidas permanentemente pela nação brasileira no âmbito de defesa. 

 Desta forma, torna-se essencial que a Defesa Nacional seja estruturada de 

modo compatível com a estatura político-estratégica para preservar a soberania e os 
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interesses nacionais em compatibilidade com os interesses de toda região. Dessa 

forma, foram definidos os seguintes objetivos nacionais de defesa segundo a PND 

(2016): 

I. Garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial.  

II. Assegurar a capacidade de Defesa, para o cumprimento das missões 

constitucionais das Forças Armadas.  

III. Salvaguardar as pessoas, os bens, os recursos e os interesses nacionais, 

situados no exterior. 

IV. Contribuir para a preservação da coesão e unidade nacionais. 

V. Contribuir para a estabilidade regional e para a paz e a segurança 

internacionais.  

VI. Contribuir para o incremento da projeção do Brasil no concerto das nações 

e sua inserção em processos decisórios internacionais  

VII. Promover a autonomia produtiva e tecnológica na área de defesa. 

VIII. Ampliar o envolvimento da sociedade brasileira nos assuntos de Defesa 

Nacional.  

Os objetivos estabelecidos na PND direcionaram a formulação da Estratégia 

Nacional de Defesa, documento que estabelece as ações para a consecução destes 

objetivos. 

 

3.2 A ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA 

 

A Estratégia Nacional de Defesa – END, por sua vez, orienta os segmentos 

do Estado brasileiro quanto às medidas que devem ser implementadas para que 

esses objetivos sejam alcançados. É, portanto, o vínculo entre o posicionamento do 

País nas questões de defesa e as ações necessárias para efetivamente dotar o 

Estado da capacidade para preservar seus valores fundamentais (BRASIL, 2016). 

A END está fundamentada nos posicionamentos estabelecidos na Política 

Nacional de Defesa e alicerçados nos objetivos de mais elevada importância no 

campo da defesa. Com isso, define, de forma clara e objetiva, as estratégias que 

deverão nortear a sociedade brasileira nas ações de defesa da Pátria, tratando das 

bases sobre as quais deve estar estruturada a defesa do País. Do mesmo modo, 

indica as articulações que deverão ser conduzidas, no âmbito de todas as instâncias 
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dos três poderes e a interação entre os diversos escalões condutores dessas ações 

com os segmentos não governamentais do País. 

 

3.2.1 Concepção estratégica de defesa 

 

Conforme a END (2016), a concepção estratégica de defesa do Brasil prevê a 

prevalência da ação diplomática, em tempo de paz ou de crise, em que será 

perseguido o entendimento para eventuais divergências e disputas, observando-se 

os preceitos do direito internacional e os compromissos firmados pelo País. As 

ações do Setor de Defesa, constituído pelo Ministério da Defesa e pelas Forças 

Armadas, contribuem para o propósito da diplomacia ao interagirem com as 

contrapartes de outros países, incrementando-se a confiança mútua e os laços de 

amizade. 

A Defesa Nacional, portanto, confere substância à Segurança e atua em 

consonância com a política brasileira de privilegiar a solução pacífica das 

controvérsias entre os países, de sorte que o uso da força por intermédio da 

Expressão Militar do Poder Nacional somente será concretizado, quando, 

ameaçados os interesses nacionais, as possibilidades de negociação apresentem-se 

inviáveis, visando à preservação da soberania, da integridade territorial e dos 

interesses nacionais (BRASIL, 2016). 

A partir da análise dos atuais cenários, nacional e internacional, torna-se 

essencial adaptar a configuração das expressões do Poder Nacional às novas 

circunstâncias e, por conseguinte, buscar estruturar os meios de defesa em torno de 

capacidades. O conceito das Capacidades Nacionais de Defesa resume-se aquelas 

compostas por diferentes parcelas das expressões do Poder Nacional. Elas são 

implementadas por intermédio da participação coordenada e sinérgica de órgãos 

governamentais e, quando pertinente, de entes privados orientados para a defesa e 

para a segurança em seu sentido mais amplo. 

Assim, destacam-se dentre as Capacidades Nacionais de Defesa: as 

Capacidades de Proteção, de Dissuasão, de Pronta-resposta, de Coordenação e 

Controle, de Gestão da Informação, de Mobilidade Estratégica e de Mobilização. 
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3.2.2 O setor de defesa 

 

O Setor de Defesa é constituído pelo Ministério da Defesa e integrado pela 

Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e pela Força Aérea Brasileira, sendo 

responsável pelo preparo e pelo emprego da expressão militar do Poder Nacional. 

No intuito de cumprir sua destinação constitucional, segundo a END (2016), 

as Forças Armadas devem conceber suas estruturas organizacionais e operacionais 

em torno de capacidades, em consonância com a estruturação dos meios de defesa 

do país e de acordo com as características de cada Força singular.  

As Capacidades Militares derivam-se das capacidades nacionais de defesa, 

as quais deverão dispor as Forças Armadas para suportar o seu eventual emprego. 

Tais capacidades deverão ser integradas e consolidadas, de modo a permitir o 

planejamento, a estruturação e a definição de processos e de responsabilidades, 

voltadas ao preparo e ao emprego (BRASIL, 2106). 

 

3.2.3 As atribuições do Exército Brasileiro 

 

O Exército Brasileiro tem como missão-síntese contribuir para a garantia da 

soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando 

os interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-

estar social. Para isso, a Força Terrestre deverá ter condições de: neutralizar 

concentrações de forças hostis junto à fronteira terrestre, contribuir para a defesa do 

litoral e para a defesa antiaérea no território nacional (BRASIL, 2016).  

Concebe o cumprimento de sua destinação constitucional por meio da 

manutenção da Força Terrestre em adequado estado de prontidão, estruturada e 

preparada para o cumprimento de missões operacionais terrestres, conjuntas e 

interagências. Tal estado de prontidão decorre do contínuo processo de 

transformação, na busca de novas capacidades, sob a orientação das características 

doutrinárias de flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e 

sustentabilidade – acrônimo (FAMES). 

O processo de transformação do Exército, no entanto, não será orientado 

somente por essas características, mas deverá buscar a compatibilização com a 

estratégia da presença, dissuasão e projeção de saber.  
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A capacidade de estar presente, ou de fazer-se presente se dará pela 

mobilidade de seus meios, em especial de suas brigadas leves, mecanizadas e 

blindadas. Assim, o Exército, partindo de um dispositivo de expectativa e em 

conjunto com as demais Forças Singulares, deve ter capacidade de concentrar as 

forças necessárias para garantir a superioridade decisiva no combate, mantendo a 

inviolabilidade do território nacional. 

 

3.3 ESTRATÉGIA MILITAR DE DEFESA (EMiD) 

 

A Estratégia Militar de Defesa tem por finalidade orientar o planejamento 

estratégico das Forças Armadas (FA), bem como os planos operacionais 

decorrentes, visando à consecução dos objetivos estabelecidos na Política Militar de 

Defesa (PMD).  

De forma a orientar os planos operacionais subsequentes, o espaço 

estratégico militar de interesse das Forças Armadas compreende a massa do 

continente sul-americano e o Atlântico Sul. Entretanto, as FA devem estar 

capacitadas para atuar em outras áreas, atendendo aos compromissos 

internacionais, respaldando ações políticas do governo ou defendendo os interesses 

nacionais (BRASIL, 2006). 

A Concepção Estratégico-Militar e as Hipóteses de Emprego (HE), constantes 

na Estratégia Militar de Defesa, provém orientações estratégico-militares 

indispensáveis à defesa nacional, especialmente às formulações dos planos 

estratégicos e operacionais e ao processo de dimensionamento das forças, visando 

ao aprestamento e ao emprego das FA.  

As FA devem estar em condições para reagir tempestiva e eficientemente 

quando ocorrerem as condições previstas nas HE, o que requer, para tanto, 

elevados níveis de prontidão e adestramento. 

 

3.3.1 Concepção estratégico-militar 

 

A dissuasão é a estratégia principal no período de normalidade. Assim, ao 

demonstrarem que estão preparadas para defender os interesses nacionais, em 

qualquer tempo, as FA convencem pela sua capacidade de combate e de 



33 

 

 

sustentação do esforço nesta ação. A contribuição das FA para a dissuasão 

somente será concretizada pela existência de um Poder Militar adequado, aprestado 

e balanceado, que inspire credibilidade aos demais países, quanto ao seu emprego 

e a evidencie, por atos ou demonstrações de força, quando e onde for necessário. A 

dissuasão é executada desde o tempo de paz e somente será efetiva se houver 

vontade e disposição dos líderes do País de tomarem decisões visando ao emprego 

do Poder Militar nos momentos oportunos (BRASIL, 2006).  

Segundo Charles (2008), essa contribuição se configura, prioritariamente, por 

ações direcionadas aos seguintes aspectos:  

- reaparelhamento dos meios das FA;  

- aprestamento para as HE; 

- interoperabilidade das FA; 

- adensamento militar na Amazônia;  

- cooperação com Forças Armadas de nações amigas;  

- participação em operações de paz; 

- elevada capacidade de mobilização de reservas e de meios; 

- colaboração na segurança interna; 

- consecução de projetos de ciência e tecnologia de interesse das FA; e  

- vitalização da indústria de produtos de defesa no País.  

A iniciativa da ação e a capacidade de antecipação das FA são requisitos 

necessários para se contrapor aos oponentes, quando a dissuasão não mais se 

revelar suficiente à consecução dos interesses do Estado brasileiro.  

O emprego do Poder Militar nos conflitos consiste em aplicar a força 

compatível com a situação, para eliminar ou minimizar a ação do oponente. Deve ser 

sincronizado com atividades voltadas para a conquista do apoio das opiniões 

nacional e internacional. Para se identificar os meios a serem aplicados nos planos 

de emprego, em cada uma das HE, a EMiD considera que:  

- os meios indicados pelas FA como forças de pronto emprego;  

- os meios oriundos de recomposição de Organizações Militares (OM) com 

deficiências orgânicas (em estrutura, efetivo, material ou adestramento); e  

- os acréscimos resultantes de mobilização.  

A indefinição de ameaças, a multiplicidade de missões e formas de atuação, 

os variados níveis de intensidade dos conflitos e os diversificados ambientes 
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operacionais caracterizam um quadro de incerteza e imprevisibilidade e impõem que 

que as FA se mantenham em condições de atender, permanentemente, às HE 

consideradas e de cumprir qualquer missão.  

Para que as FA estejam em condições de atender às HE, o seu preparo deve 

ser baseado nas capacidades evidenciadas por forças combinadas ou singulares 

a serem configuradas, e não mais em função de ameaças concretas e definidas. Isto 

significa dispor, permanentemente, de uma força militar de dimensão adequada, com 

as características de flexibilidade, versatilidade e mobilidade, apta a atuar, com 

presteza, eficácia e eficiência no cumprimento de variadas missões, em diferentes 

ambientes operacionais (BRASIL, 2006).  

Charles (2008) especifica que a defesa dos interesses nacionais, das 

pessoas, dos bens e dos recursos brasileiros no exterior demanda uma capacidade 

de ações militares especiais e variadas. Tais casos requerem forças leves e de alta 

mobilidade estratégica. O emprego de forças militares nessa modalidade ocorre, 

normalmente, em países com graves crises institucionais. 

 

3.3.2 Hipóteses de Emprego  

 

Como a Política de Defesa Nacional (PDN) e os cenários prospectivos 

indicam que as ameaças são difusas e indefinidas, não apontando inimigos 

concretos ao País, a concepção estratégica de preparo das FA será fundamentada a 

partir da elaboração de Hipóteses de Emprego (HE). 

A HE é a antevisão de possível emprego das FA em determinada situação ou 

área de interesse estratégico para o País. 

Os critérios considerados para a seleção das HE foram as áreas prioritárias 

do território nacional definidas na PDN, o resultado da análise sobre as conjunturas 

nacional e internacional e os compromissos internacionais assumidos pelo país. 

A dissuasão é a principal estratégia aplicada como prevenção à agressão ao 

Brasil. A manutenção de meios militares do País, aptos ao emprego imediato e 

eficiente, e a capacidade de desdobrá-los, com rapidez, podem inibir as ações de 

potenciais agressores.  As HE são os principais instrumentos para a elaboração dos 

planos estratégicos em tempo de paz.  
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Decorrentes dos planos estratégicos, os planos operacionais são elaborados 

durante o período de normalidade, como tentativa de aproximação com o que 

poderá vir a ser aplicado durante o emprego das FA. Na iminência do emprego das 

FA serão elaborados planos de campanha específicos, de acordo com a situação 

concreta, podendo enquadrar uma ou mais HE.  

Assim, a Estratégia Militar de Defesa transmite orientações gerais ao EMD e 

às FA, a fim de que esses órgãos elaborem instruções e programas de preparo e de 

emprego, desde o tempo de paz.  

 

3.3.3 Capacidades e Ações Estratégicas 

 

A EMiD (2006) define que no que tange às ações estratégicas, pelas quais as 

FA deverão orientar os seus planejamentos, a fim de atender às HE anteriormente 

explicitadas e às capacidades desejadas, destacam-se as listadas a seguir: 

- reaparelhar e modernizar as Unidades/OM de emprego das Forças, 

ampliando as suas capacidades;  

- associar atividades de mobilização (planejamento e preparo) ao contexto do 

adestramento em operações combinadas que forem executadas;  

- exercitar a defesa de instalações sensíveis da infraestrutura crítica nacional; 

- manter forças capacitadas a participar de operações de paz; 

- dispor de meios para composição de Força Expedicionária; 

- realizar levantamentos de inteligência em áreas de iminente conflito que 

possam afetar os interesses nacionais; 

- realizar ações de presença nos países considerados de interesse 

estratégico para o Brasil;  

- incrementar a aproximação com as Forças Armadas das nações amigas, 

por meio de intercâmbios, acordos de cooperação e operações conjuntas, entre 

outros;  

- priorizar os produtos de defesa elaborados no Brasil;  

- aprimorar a doutrina de emprego para todos os tipos de operações 

decorrentes das estratégias visualizadas nas HE, inclusive com a realização de 

jogos de guerra, nos níveis estratégico, operacional e tático; e 
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- aperfeiçoar a doutrina específica para o emprego de forças regulares, 

combinadas ou não, em operações não convencionais por tempo prolongado. 

 

3.4  A POLÍTICA MILITAR TERRESTRE 

 

O Processo de Transformação do Exército tem sua origem no diagnóstico de 

que o Exército Brasileiro não disporia de capacidades e competências compatíveis 

com a evolução e projeção internacional do Brasil, que caminha, para ocupar a 

condição de ator global (BRASIL, 2014). 

A partir do referencial apresentado pela Política Militar Terrestre (PMT) 

percebeu-se que a modernização ou a adaptação da Força Terrestre seriam 

insuficientes, e que para atingir o cenário visualizado, demandaria um processo de 

mudança bem mais amplo e profundo - a Transformação. Neste ensejo, foi 

organizado um processo que pretende conduzir o Exército ao patamar de força 

armada de país desenvolvido e ator global, capaz de se fazer presente, com a 

prontidão necessária, em qualquer área de interesse estratégico do Brasil, sendo 

indispensável para isso o cultivo da inovação em todos os setores da Força. 

Para enfrentar este desafio, fez-se mister um criterioso e coerente 

planejamento estratégico que, partindo de objetivos estratégicos bem definidos, será 

capaz de retirar a Força da Era Industrial colocando-a na Era do Conhecimento, 

preparando-a, em melhores condições, para o cumprimento de sua missão e a 

consecução de sua Visão de Futuro. 

Em decorrência deste planejamento, foram elencados pela PMT 15 (quinze) 

objetivos estratégicos do Exército (OEE), inseridos nas respectivas perspectivas da 

Força e interligados por relações de causa e efeito. Os OEE estão descritos abaixo: 

1) Contribuir com a dissuasão extrarregional; 

           2) Ampliar a projeção do exército no cenário internacional; 

           3) Contribuir com o desenvolvimento sustentável e a paz social; 

4) Atuar no espaço cibernético com liberdade de ação; 

5) Implantar um novo e efetivo sistema operacional militar terrestre; 

6) Implantar um novo e efetivo sistema de doutrina militar terrestre; 

7) Aprimorar a governança de tecnologia da informação; 

8) Implantar um novo e efetivo sistema logístico militar terrestre; 
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9) Implantar um novo e efetivo sistema de ciência, tecnologia e inovação; 

10) Aumentar a efetividade na gestão do bem público; 

11) Fortalecer os valores, os deveres e a ética militar; 

12) Implantar um novo e efetivo sistema de educação e cultura; 

13) Fortalecer a dimensão humana; 

14) Ampliar a integração do exército à sociedade; e 

15) Maximizar a obtenção de recursos do orçamento e de outras fontes. 

Considerando a descrição destes objetivos da Instituição, o assunto do 

presente trabalho insere-se no OEE 1 - Contribuir com a dissuasão extrarregional. 

Conforme a PMT, consiste na atitude estratégica que, por intermédio de meios de 

qualquer natureza tem por finalidade desaconselhar ou desviar ameaças, reais ou 

potenciais, em qualquer expressão do poder, inibir a concentração de forças hostis 

junto à fronteira terrestre, contribuir para a dissuasão da presença de forças hostis 

nas águas jurisdicionais e no espaço aéreo do País, dispondo de tropas com 

mobilidade (estratégica e tática), letalidade, proteção (individual e coletiva) e elevada 

prontidão.  

Semelhantemente, pretende-se com este objetivo:  

- estruturar a F Ter para o combate no amplo espectro, atendendo aos 

conceitos de flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e 

sustentabilidade;  

- adequar a infraestrutura das instalações terrestres para atuar sob a égide do 

trinômio monitoramento/controle, apoio à decisão e apoio à atuação;  

- estar presente em regiões estratégicas ou ter a capacidade de se fazer 

presente; e 

- incrementar as mobilidades estratégica e tática. 

 

3.5 CONCEPÇÃO ESTRATÉGICA DO EXÉRCITO 

 

O manual de campanha C 124-1 - Estratégia - define como estratégia militar a 

arte de preparar e aplicar meios militares para a consecução e manutenção de 

objetivos fixados pela política nacional. Nesse contexto, a estratégia militar integra a 

estratégia nacional e subordina-se à política. Além disso, tem por finalidade orientar 

o planejamento estratégico do Exército, bem como os planos operacionais 
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decorrentes, visando à consecução dos objetivos estabelecidos na Política Militar 

Terrestre.  

A Concepção Estratégica (CE), segundo o Sistema de Planejamento do 

Exército (SIPLEx-2017), constitui-se em um embasamento conceitual, decorrente de 

estudos, análises e avaliações, que indica como o Exército deve ser empregado 

para cumprir sua missão e, por via de consequência, organizado, articulado e 

preparado, tudo consubstanciado no Plano Estratégico do Exército (PEEx). 

A Estratégia Nacional de Defesa (END) determina ao Exército Brasileiro 

“neutralizar a concentração de forças hostis junto às fronteiras terrestres”. Assim 

sendo, partindo de sua articulação atual e em conjunto com as demais Forças 

Singulares, o EB deve ter capacidade de concentrar as forças necessárias para 

garantir a superioridade decisiva no combate, mantendo a inviolabilidade do território 

nacional (BRASIL, 2017). 

Da análise dos diplomas legais vigentes, foram levantadas premissas para a 

elaboração da presente concepção: 

1) buscar a solução no mais curto prazo, quando empregado o poder militar 

terrestre; 

2) possuir estruturas capazes, por mobilização, de completar parte dos 

efetivos empregados, repor as necessidades das funções logísticas e/ou atuar na 

defesa territorial em eventual necessidade de sustentar um conflito de longa 

duração; 

3) possuir efetiva prontidão, traduzida por um grupamento de forças, com 

ciclo específico de preparo, de natureza e efetivos compatíveis para atender às 

necessidades do País, nas capacidades necessárias às hipóteses estipuladas pelos 

marcos legais; e 

4) ampliar a interoperabilidade com a Marinha e a Força Aérea, uma vez que 

o Sistema Militar Terrestre operará predominantemente como integrante do Sistema 

Defesa. 

Dentre as principais Estratégias de Emprego utilizadas pelas Forças Armadas 

aquelas descritas na Doutrina Militar de Defesa, o Exército prioriza as estratégias da 

Dissuasão e Presença. Consoante com o manual de campanha Doutrina Militar de 

Defesa, a dissuasão é caracterizada pela manutenção de forças militares 

suficientemente poderosas e prontas para emprego imediato, capazes de 
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desencorajar qualquer agressão militar. Do mesmo modo, especifica a presença 

como sendo a presença militar, no território nacional e suas extensões, com a 

finalidade de cumprir a destinação constitucional e as atribuições subsidiárias. Além 

disso, consiste na capacidade de rápido deslocamento para qualquer região do País, 

quando necessário. 

O Exército deve estar em condições para reagir tempestiva e eficientemente 

quando ocorrerem as condições previstas nas hipóteses de emprego, o que requer, 

para tanto, elevados níveis de prontidão e adestramento. 

 

3.5.1 Cenários prospectivos da Força Terrestre 2035 

 

A partir da análise do relatório dos Cenários prospectivos da Força Terrestre 

2035 (2016), no seu evento número 2 que abrange a hipótese de CONFLITOS 

ARMADOS INTERESTADOS NA AMÉRICA DO SUL, é realizada uma apreciação a 

respeito deste teatro de operações que impacta diretamente nas Bda C Mec. 

A América do Sul é componente do entorno estratégico brasileiro, área de 

interesse prioritário do País. O incremento da cooperação na América do Sul é fator 

que contribui para a consolidação da confiança mútua e a promoção de projetos 

conjuntos de defesa. Nesse sentido, destaca-se o Conselho de Defesa Sul-

Americano (CDS) da União das Nações Sul-Americanas. Por meio do CDS, os 

países da América do Sul fortaleceriam a confiança entre suas forças armadas, 

dentre outras iniciativas. Aspecto relevante a ser considerado sob o ponto de vista 

da Defesa, o subcontinente detém significativas reservas de recursos naturais, os 

quais a História mostra que podem ser causa de motivação para a eclosão de 

conflitos armados. Adicionalmente, deve-se ter presente que ainda persistem áreas 

de fricção interestados na América do Sul. A ocorrência de conflitos armados entre 

países sul-americanos, ainda que de probabilidade cada vez mais remota, pode 

implicar reflexos para o emprego da Força Terrestre.  

Nesse sentido, infere-se que tais conflitos poderão, dentre outros aspectos, 

impactar a articulação da Força Terrestre. Para fins desta análise, consideraram-se 

as seguintes áreas: Norte (Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e 

Guiana Francesa); Centro-Oeste (Equador, Peru, Chile e Bolívia); e Centro-Sul 

(Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai). 
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Com relação ao evento número 3 - Conflitos armados intraestados na 

América do Sul - especifica que esta área está localizada afastada dos principais 

focos mundiais de tensão e livre de armas nucleares, sendo considerada uma região 

relativamente pacífica sob o ponto de vista de ameaças externas.  

Por outro lado, ainda persiste instabilidade política, econômica e social em 

países da região. A frágil democracia em alguns estados, a corrupção, a atuação de 

grupos armados e do crime organizado, aliadas às desigualdades sociais, são 

aspectos que, dentre outros, contribuem para essa instabilidade. Grupos violentos 

como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o Sendero Luminoso (Peru) 

e o Exército do Povo Paraguaio geram insegurança nos países em que atuam.  

O caráter transnacional do crime organizado representa risco adicional para a 

segurança regional, especialmente pela possibilidade de difusão para outros países 

(transbordamento) de eventuais conflitos internos. Iniciativas dos Estados podem 

contribuir para a mitigação ou, ainda que indesejável, para o incremento da 

instabilidade potencial geradora de conflitos internos. Para fins desta análise foram 

consideradas as seguintes áreas: Norte (Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, 

Suriname e Guiana Francesa); Centro-Oeste (Equador, Peru, Chile e Bolívia); e 

Centro-Sul (Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai). 

Face ao exposto, deduz-se que a possibilidade de ocorrência dos eventos na 

região Centro-Sul da América do Sul impacta nas Bda C Mec, pois encontram-se 

posicionadas na fronteira com estes países em pauta. 

 

3.5.2 Crises e operações de guerra 

 

A Concepção Estratégica de Emprego do Exército (SiPlex 4) aborda a 

atuação da F Ter, quando empregada no contexto de uma escalada da crise ou no 

conflito armado/guerra, buscando a decisão rápida, no momento e local adequados, 

com a aplicação do poder de combate (PC) decisivo. Neste ínterim, serão 

esmiuçados os conceitos que convergem para o alcance desejado nesta situação: 

- Resposta Imediata - em princípio, é proporcionada pelas forças militares 

localizadas na região ou próxima dela onde ocorre a crise, de forma a garantir a 

inviolabilidade territorial. Visando garantir a resposta imediata, fundamental para a 
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solução de crises em curto prazo, essas forças poderão ser empregadas com o 

máximo PC. 

- Atuação Ampliada - proporcionada pelo deslocamento de forças militares 

para a região onde ocorre a crise, principalmente devido a sua mobilidade e/ou 

posição geográfica. Tais forças, em princípio, deverão ser dotadas de elevada 

mobilidade e flexibilidade. Normalmente, a atuação ampliada ocorrerá quando uma 

ação de reforço se fizer necessária; e 

- Esforço Total - relaciona-se ao estado de conflito armado/guerra 

estendendo-se no tempo. Caso a situação indique que a crise possa evoluir para um 

conflito armado/guerra de maior duração, será necessário buscar a mobilização 

nacional e a máxima superioridade decisiva sobre o oponente, antecipando-se o 

deslocamento e a concentração estratégica das forças militares, para solucionar o 

conflito armado/guerra de forma decisiva. A possibilidade de se conduzir um conflito 

prolongado deverá ser evitada. 

 

3.5.3 Grupos de emprego 

  

A F Ter é organizada em Grupos de Emprego, constituídos por tropas com 

diferentes capacidades para atender aos impositivos das hipóteses de emprego, 

minimizando as adaptações da transição da estrutura militar em tempo de paz para o 

tempo de crise /conflito armado (BRASIL, 2014). 

Os grupos de emprego são subdivididos em: forças de emprego estratégico e 

forças de emprego geral. 

As Forças de Emprego Estratégico (F Emp Estrt) possuem poder de combate 

que possibilite nas situações de crise / conflito armado, o desequilíbrio estratégico, 

por meio da dissuasão e da ofensiva, estando aptas a atuar em qualquer parte do 

território nacional e em outras áreas de interesse estratégico do Estado brasileiro. 

Ademais, serão preparadas para possuir ou receber capacidades/ módulos 

(modularidade/ elasticidade) para executar grandes deslocamentos estratégicos 

compatíveis com a dimensão continental do Brasil e áreas de interesse. Também 

deverão ser organizadas para permitir a sustentação logística na ação 

(sustentabilidade) (BRASIL, 2014). 
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Nesta conjuntura, o SiPlEx prevê que as Forças de Emprego Geral (F Emp 

Ge) constituem o grosso das forças do Exército e são fundamentais nas Estratégias 

da Dissuasão e da Presença, devendo possuir as seguintes características: 

- capacidade de serem empregadas em outras áreas estratégicas, mesmo 

que parcialmente; 

- participar da resposta imediata, atuação ampliada e/ou esforço total; 

- capacidade de serem reforçadas ou de reforçar outras tropas por 

elasticidade e/ou modularidade; e 

- sua vocação orientará sua prioridade. 

À vista disso, as Bda C Mec foram classificadas segundo a tabela abaixo: 

 

FORÇA DE EMPREGO GERAL FORÇA DE EMPREGO ESTRATÉGICO 

1ª Bda C Mec 

4ª Bda C Mec 2ª Bda C Mec 

3ª Bda C Mec 

Tabela 01: classificação das Bda C Mec quanto ao seu Grupo de Emprego 
Fonte: o autor 

 
 

3.5.4 Vocações prioritárias de emprego 

 

A concepção estratégica classifica as OM tendo como referência sua vocação 

prioritária de emprego, contribuindo para a Estratégia da Presença e/ou da 

Dissuasão. Esta catalogação considera como vocação o emprego voltado para a 

defesa da pátria ou para operações de garantia da lei e da ordem (GLO). Neste 

quadro, seguem as conceituações de cada uma destas: 

- Defesa da pátria: emprego das Forças Armadas que constitui a razão de 

existir das instituições militares. Visa, primordialmente, a garantia da soberania, da 

integridade territorial e patrimonial e a consecução dos interesses estratégicos 

nacionais, englobando as Operações Convencionais e as Operações na Fronteira. 

Estas últimas são realizadas, rotineiramente, pelas tropas que lá se encontram 

articuladas. 

- Operação de Garantia da Lei e da Ordem: consiste em uma operação militar 

conduzida pelas Forças Armadas, por decisão do Presidente da República, de forma 
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episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado, com o propósito 

de assegurar o pleno funcionamento do estado democrático de direito, da paz social 

e da ordem pública.  

Apesar disso, a rotulação dos G Cmdo/GU tem se caracterizado conforme o 

quadro abaixo e serve para que o Comando de Operações Terrestres (COTER) 

priorize o preparo das diversas organizações militares da Forca Terrestre. 

 

                Figura 1: classificação das Bda C Mec quanto a sua vocação de emprego 

                Fonte: SiPlEx 4 – concepção estratégica do Exército 

 

Tendo como referencial o quadro supracitado, pode-se inferir que as Bda C 

Mec possuem como vocação prioritária a defesa da pátria, atuando tanto em 

operações convencionais quanto em operações na fronteira. 

 

3.5.5 Articulação da Força Terrestre 

 

A articulação, que de forma abrangente diz respeito à localização das 

Organizações Militares (OM) do Comando do Exército no território nacional, é 

condicionada pela evolução histórica do Brasil, por questões econômicas e pela 

importância da Estratégia da Presença de organizações militares em todos os 

rincões em um país com dimensões continentais.  

A articulação atual das OM não impede que elas possam ser empregadas em 

outras áreas estratégicas para a solução de uma crise ou conflito. Por essa razão, o 

EB tem buscado, em seu processo de transformação dotar a Força Terrestre com 

características das tropas modernas, destacando-se a flexibilidade, adaptabilidade, 

modularidade, elasticidade e sustentabilidade. 
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Figura 2: articulação das Bda C Mec 
Fonte: concepção estratégica do Exército 

 

3.6 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO 

 

A missão do Planejamento Estratégico do Exército (PEEx) é contribuir para a garantia 

da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os 

interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social. Para 

isto, preparar a Força Terrestre, mantendo-a em permanente estado de prontidão. 

O PEEx será complementado pelo planejamento de médio e de longo prazos 

(visão 2016-2035), buscando sincronismo com os sucessivos Programas Plurianuais 

(PPA) de governo e com foco na transformação da Força, na busca das novas 

capacidades requeridas, presentes e futuras, as quais serão traduzidas no PEEx por 

intermédio de ações transformadoras, a serem anexadas ao presente plano. 

A estratégia se concretiza por intermédio das ações que empreende. As 

ações estratégicas (Aç Estrt) são as medidas, de natureza e de intensidade 

variáveis, voltadas para o preparo e aplicação do poder. Sendo assim, mantendo o 

enfoque no OEE 1 verifica-se que o seu desdobramento estratégico pode ser 

exemplificado da seguinte forma, destacando as Aç Estrt que tem implicação para as 

Bda C Mec: 
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  a. Estratégia 1.2 Ampliação das capacidades de mobilidade e elasticidade  

      1) Aç Estrt 1.2.3 Reestruturar as Forças Blindadas (grifo nosso). 

      2) Aç Estrt 1.2.4 Mecanizar a Força Terrestre (grifo nosso). 

O Alinhamento Estratégico é obtido pela interligação dos Objetivos 

Estratégicos do Exército com as Estratégias e Ações Estratégicas correspondentes, 

bem como suas atividades impostas. O quadro abaixo representa este alinhamento 

estratégico com ênfase na Estratégia 1.1 - Ampliação da Capacidade Operacional e 

Aç Estrt - 1.2.4 Mecanizar a Força Terrestre: 

Figura 03: extrato do PEEx 

Fonte: PEEx 2017 
 

Da análise pormenorizada do quadro supracitado, observa-se a importância 

relegada às Bda C Mec nas atividades impostas desta Aç Estrt, representando como 

uma de suas prioridades a continuação da modernização a 4ª Bda C Mec com a 

aquisição de radares de vigilância terrestre e sistemas aéreos remotamente 

pilotados. Além disso, abrange as outras Bda C Mec na obtenção de novas Vtr Bld 

4X4 e 8X8 ampliando as suas capacidades mecanizadas. Neste intuito, o horizonte 

temporal marcado para a execução desta atividade é previsto para o ano de 2019.  

Como consequência, pode-se inferir que a evolução e modernização das Bda 

C Mec está prevista no planejamento estratégico do Exército, denotando a 

importância desta GU para a dissuasão extraterritorial do Brasil no seu entorno 

estratégico. Desta forma, configura-se o alinhamento estratégico desde o objeto de 

análise (Bda C Mec), percorrendo a atividade imposta, ação estratégica até o OEE1. 

 

3.7 DOUTRINA MILITAR DE DEFESA 
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Segundo a Doutrina Militar de Defesa MD-51 M-04 (2007), as doutrinas 

representam uma exposição integrada e harmônica de ideias e entendimentos sobre 

determinado assunto, com a finalidade de ordenar linhas de pensamentos e orientar 

ações. Podem ser explícitas ou implícitas. Explícitas, quando formalizadas em 

documentos, e implícitas, quando praticadas de acordo com costumes e tradições. 

Ao mesmo tempo, conceitua doutrina militar como sendo o conjunto 

harmônico de ideias e de entendimentos que define, ordena, distingue e qualifica as 

atividades de organização, preparo e emprego das FA. Dentro dessa visão, as 

doutrinas militares englobam a administração, a organização e o funcionamento das 

instituições militares (CHARLES, 2008). 

Como consequência, define a Doutrina Militar de Defesa baseada nos 

fundamentos doutrinários que visam o emprego de forças militares na defesa da 

Pátria e em outras missões previstas na Constituição Federal, nas leis 

complementares e em outros diplomas legais. As concepções para a organização e 

o preparo das Forças Armadas não constituem objeto desta publicação, tendo em 

vista que esses fundamentos são estabelecidos pelos respectivos Comandos de 

Força.  

O emprego das Forças Armadas na defesa da Pátria, na garantia dos poderes 

constitucionais, da lei e da ordem e na participação em operações de paz é de 

responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro de 

Estado da Defesa a ativação de comandos operacionais, observada a seguinte 

hierarquia de subordinação:  

- diretamente ao Comandante Supremo, no caso de comandos combinados 

compostos de meios adjudicados pelas FA e, quando necessário, por outros órgãos;  

- diretamente ao Ministro de Estado da Defesa, para fim de adestramento 

em operações combinadas ou quando da participação brasileira em operações de 

paz; e  

- diretamente ao respectivo Comandante da Força, no caso de operações 

independentes, respeitada a direção superior do Ministro de Estado da Defesa.  

O emprego das FA ocorre nas situações de guerra, que são aquelas que 

empregam o Poder Militar, explorando a plenitude de suas características de 

violência. 
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O emprego das FA em apoio à Política Externa em Tempo de Paz ou Crise 

constitui-se no uso controlado do Poder Militar, restrito ao nível aquém da violência, 

como na defesa da Pátria e de não-guerra, são aquelas que, embora empregando o 

Poder Militar, no âmbito interno e externo, não envolvem o combate propriamente 

dito, exceto em circunstâncias especiais, onde este poder é usado de forma 

limitada. Têm-se como exemplos, dentre outras, a garantia dos poderes 

constitucionais, a garantia da lei e da ordem, as ações sob a égide de organismos 

internacionais, o emprego em apoio à política externa em tempo de paz ou crise.  

Charles (2008) sintetiza que o emprego das FA possui vasta aplicação, desde 

a mostra da bandeira de aeronaves e navios de guerra no estrangeiro até a 

participação em exercícios militares que ensejam a oportunidade para 

demonstrações da capacidade militar. A concentração de forças nas fronteiras com 

países vizinhos, realização de exercícios navais próximos às águas territoriais de 

outro país, o deslocamento de forças enquanto se desenvolvem as ações 

diplomáticas para a solução do conflito e mobilização de meios de combate são 

algumas das possibilidades de emprego do Poder Militar sem que se chegue ao 

nível de violência, o que caracterizaria o incidente como ato de guerra.  

A ação do poder militar deve ser coadjuvada por ações de caráter político, 

diplomático, econômico e psicossocial. Dessa maneira, a Política de Defesa 

Nacional, a Política Militar de Defesa, a Estratégia Militar de Defesa e a Doutrina 

Militar de Defesa, conforme o seu nível de atuação e competência, orientam o 

planejamento que as Forças Armadas devem adotar visando a sua organização, o 

preparo e o emprego mais adequado. 

 

3.7.1 A Doutrina Delta 

 

O Exército Brasileiro aprovou, em 1996, as Instruções Provisórias IP 100-1 – 

Bases para a Modernização da Doutrina de Emprego da Força Terrestre (Doutrina 

Delta). Em que pese ser anterior aos documentos supracitados, a Doutrina Delta 

serviu de base para a elaboração de uma série de manuais doutrinários em vigor 

atualmente, dentre eles o C 2-30 – Bda C Mec. Com isso, serão apresentados 

alguns fundamentos doutrinários que implementaram uma significativa mudança no 



48 

 

 

emprego da Força Terrestre, com reflexos diretos nas técnicas, táticas e 

procedimentos das tropas blindadas e mecanizadas. 

De acordo com a Doutrina Delta, a conquista e a manutenção da iniciativa e a 

rapidez das operações, com vistas a explorar os pontos fracos do inimigo, devem 

constituir-se em princípios básicos para a condução das operações. Neste contexto, 

a conquista e a manutenção da iniciativa e a rapidez das operações, com vistas a 

explorar os pontos fracos do inimigo, devem constituir-se em princípios básicos para 

a condução das operações. A iniciativa permite a conservação do espírito ofensivo e 

a manutenção da liberdade de ação.  

O Estado Maior do Exército, coerente com as novas necessidades impostas 

pelo combate moderno e consciente da imperativa necessidade de atualizar os 

conceitos doutrinários orientadores do preparo e do emprego da Força Terrestre (F 

Ter), identificou a necessidade do estabelecimento de novos fundamentos que, a 

título experimental, passaram a orientar a atuação da F Ter no cumprimento de suas 

missões constitucionais.  Em particular, uma doutrina prevendo a sua atuação no 

combate convencional no âmbito da defesa da pátria, em Área Operacional do 

Continente (AOC), exceto a área estratégica da AMAZÔNIA. 

Ademais, serve para orientar a aquisição e o desenvolvimento de novos 

materiais de emprego militar e a criação e a transformação de organizações militares 

(OM). A aquisição de novos e modernos equipamentos, a adoção de novas 

estruturas organizacionais, mais leves e flexíveis como a incorporação de blindados 

modernos exigem a atualização dos conceitos doutrinários vigentes, adequando-os 

às novas capacidades da F Ter e aperfeiçoando-os em consonância com as 

necessidades impostas pelo combate moderno. 

A Doutrina Delta preconiza que a campanha terrestre no TO deverá ser 

conduzida ofensivamente, com grande ímpeto, buscando a decisão no menor prazo 

possível, com o mínimo de perdas para as nossas forças e assegurando as 

condições favoráveis para uma imediata negociação da paz. As operações deverão 

se desenvolver num combate continuado e não linear, com ênfase nas manobras 

desbordantes ou envolventes, visando atuar sobre a retaguarda do inimigo para 

isolá-lo, privá-lo de manobrar, retirar-lhe a vontade de combater e atingir os objetivos 

estratégicos previstos (CHARLES, 2008).  
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Em virtude das características da AOC, é fundamental que haja uma judiciosa 

seleção da frente, onde deverá ser aplicado o máximo poder de combate, no 

momento oportuno, o que caracteriza o princípio de guerra da massa, visando a 

obtenção da vitória o mais rápido possível. Desde que o terreno permita, as forças 

blindadas e mecanizadas são as mais adequadas a esta concepção de emprego. 

Em geral, devido ao posicionamento das Bda C Mec estar orientado para a fronteira 

sul e oeste do Brasil, em particular na fronteira com Uruguai, Argentina e Paraguai, 

seu emprego redunda na defesa da pátria em operações de força de cobertura com 

prioridade para barrar os principais eixos penetrantes oriundos destes países. 

Em princípio, enfatiza a realização de manobras de flanco, envolventes ou 

desbordantes, e, somente quando isso não for possível, deverá optar-se por 

manobras frontais. Em AOC, devido à relação entre as grandes frentes a defender e 

a reduzida disponibilidade de meios, existirão normalmente grandes vulnerabilidades 

no dispositivo defensivo inimigo que favorecerão a realização de manobras de 

flanco. 

No que diz respeito às operações em profundidade, prevê que estas reduzem 

ou eliminam a liberdade de ação do inimigo, reduzem sua flexibilidade e sua 

resistência e dificultam a sua manobra. As ações deverão, desde o início, incidir 

simultaneamente sobre objetivos tanto à frente quanto à retaguarda das forças 

inimigas. Caracterizam-se por um combate não linear, em que as ações ocorrerão 

concomitantemente, próximas à linha de contato e em toda a profundidade do 

campo de batalha.  

Como fator multiplicador de êxito, enaltece a realização de operações 

aeromóveis e com blindados, aplicação de fogos maciços em profundidade, assim 

como por infiltrações táticas noturnas e incursões, visando o isolamento do campo 

de batalha, a derrota da força inimiga e a rápida conquista dos objetivos estratégicos 

selecionados.  

O isolamento do campo de batalha visará impedir que o inimigo concentre 

seus meios nos momentos e locais em que as nossas forças irão realizar as ações 

decisivas, assegurando um poder relativo de combate que nos seja extremamente 

favorável, para que a decisão seja rápida e com o mínimo de perdas. 

Essas ações deverão ser realizadas desde o mais longe, sobre os eixos que 

incidem no campo de batalha selecionado, mediante o emprego maciço de fogos 
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aéreos e de artilharia, realização de assaltos aeromóveis ou aeroterrestres, 

infiltrações por tropas especiais, sabotagens, demolições e ações de guerrilha, 

visando interditar os movimentos das reservas e sua capacidade logística. 

As características das áreas operacionais do continente, em especial 

as regiões de topografia pouco movimentada, oferecem as condições ideais 

para o emprego de brigadas blindadas e mecanizadas. A grande mobilidade 

tática destas GU possibilitará a rápida concentração de forças em qualquer 

parte da frente e, a partir daí, a realização de manobras ofensivas desbordantes 

ou envolventes com grande ímpeto, buscando o combate continuado. 

No que tange o emprego de blindados, prevê que as plataformas sobre rodas 

são os meios mais adequados ao rápido movimento em grandes distâncias, 

possibilitando, em curto prazo e melhores condições, a concentração de forças no 

local oportuno. 

O apoio de fogo continua sendo importante fator de êxito para a manobra 

dinâmica prevista na presente doutrina. Os meios terrestres de apoio de fogo 

deverão ter as seguintes características:  

- mudança de posição com grande frequência, com a finalidade de 

sobreviverem no campo de batalha moderno;   

- grande alcance, rapidez, precisão, cadência de tiro e letalidade, 

com a finalidade de aprofundar o combate, executar fogos eficazes em especial 

sobre os sistemas C2 e logístico inimigos e realizar fogos de interdição e 

contrabateria. 

Como resultado, preceitua que o emprego prioritário das Bda C Mec consiste 

na realização de reconhecimento terrestre, realização de segurança à frente e nos 

flancos das forças blindadas, além da condução de segurança de área de 

retaguarda. 

 

3.8 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Dentre as diretrizes que nortearam os estudos da configuração do Poder 

Militar brasileiro pode-se destacar dispor de capacidade de projeção de poder para 

salvaguardar pessoas, bens e recursos brasileiros no exterior; dispor de meios 

eficazes de defesa, a fim de reduzir a vulnerabilidade das áreas e atividades 
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estratégicas e dispor de mobilidade estratégica para operar em qualquer ponto do 

território nacional e, em casos especiais, no exterior, com a urgência requerida.  

A Estratégia Militar de Defesa (EMiD) orienta o planejamento estratégico das 

Forças Armadas e seus planos operacionais. Ao estabelecer as hipóteses de 

emprego, a EMiD impõe uma série de demandas a serem atendidas pela Doutrina 

Militar de Defesa (DMD). A DMD estabelece os fundamentos doutrinários para o 

emprego das Forças Armadas, asseverando que a defesa da Pátria constitui a 

atividade fim das instituições militares e visa primordialmente à garantia da 

soberania, da integridade territorial e patrimonial e à consecução dos interesses 

estratégicos nacionais. 

Por outro lado, cabe salientar que a Doutrina DELTA concede às forças 

mecanizadas uma elevação em seus valores tático e estratégico-operacional, ao 

estabelecer que os blindados sobre rodas (veículo típico da Cavalaria Mecanizada) 

são os meios mais adequados ao rápido movimento em grandes distâncias, 

possibilitando, em curto prazo e em melhores condições, a concentração de forças 

no local oportuno. 

Ao estabelecer as prioridades de emprego das forças mecanizadas, voltando 

seu emprego prioritário em operações de defesa da pátria, permite inferir que o 

emprego da Bda C Mec ocorrerá em espaços amplos e profundos, normalmente 

isolada, na faixa de fronteira do país, fora da capacidade de apoio cerrado da 

Divisão de Exército (DE) e mesmo da Força Terrestre Componente (FTC) – 

particularmente nas operações de reconhecimento e segurança – requerendo, 

assim, elevado grau de autonomia (tática e logística) e capacidade de sobrevivência 

em combate. 

Em decorrência disso, os fundamentos ora apresentados neste capítulo 

delinearam e orientaram o presente estudo utilizando-se dos documentos de mais 

alto nível de defesa até a doutrina militar terrestre, posicionando e justificando o 

emprego das Bda C Mec. Para tanto, a situação atual destas GU, bem como os 

reflexos de sua organização e emprego baseado em capacidades, serão abordados 

nos próximos capítulos. 

 

4 A BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA SOB O ENFOQUE DAS 

CAPACIDADES MILITARES EM OPERAÇÕES DE FORÇA DE COBERTURA 
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Este capítulo tem como finalidades apresentar a organização, características 

e peculiaridades da Bda C Mec; elucidar os principais conceitos relacionados ao 

planejamento do Exército baseado em capacidades e realizar uma abordagem 

sistêmica a respeito das operações de Força de Cobertura, destacando o potencial 

intrínseco da Bda C Mec para o cumprimento de missões desta natureza. 

Consequentemente, os aspectos doutrinários mencionados contribuirão e servirão 

de embasamento teórico, convergindo para o direcionamento da necessidade de 

estruturar esta GU visando ampliar seu potencial de emprego operacional. 

 

4.1 A BRIGADA DE CAVALARIA MEC 

ANIZADA 

 

As Brigadas de Cavalaria Mecanizadas foram criadas nos anos 70, em um 

cenário de conflito convencional, como uma força tática e logisticamente autônoma, 

capaz de operar isoladamente como uma força blindada leve (TRINDADE, 2013), 

mantendo a mesma constituição e quase que o mesmo material por décadas. 

(JUNIOR, 2013). Entretanto estas unidades estão atualmente inseridas no processo 

de transformação do Exército Brasileiro. 

Segundo BRASIL (2000), a doutrina de emprego da Força Terrestre enfatiza 

como fatores decisivos para a vitória final: o espírito ofensivo, a importância da 

conquista e manutenção da iniciativa, a rapidez de concepção e de execução das 

operações, a iniciativa dos subordinados, a flexibilidade para alterar atitudes, 

missões e constituição das forças, a sincronização das ações no tempo, no espaço e 

na finalidade e a liderança e capacidade de decisão dos comandantes em todos 

escalões. 

A estrutura da Cavalaria Mecanizada, embora criada no contexto do combate 

convencional, em função de suas características, organização e material de 

emprego militar, possui efetiva capacidade de conduzir Operações no Amplo 

Espectro. Tal capacidade pode ser contextualizada ao visualizar-se uma Bda C Mec, 

operando em amplo espectro, empregando de forma simultânea um Regimento de 

Cavalaria Blindado (RCB) em ação ofensiva, um Regimento de Cavalaria 
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Mecanizado (RCMec) em atitude defensiva, em economia de meios, e um outro 

regimento em missão de apoio a órgãos governamentais (TRINDADE, 2013). 

MESQUITA (2013) aborda em particular as características da F Ter da Era do 

Conhecimento, relatando que a F Ter gera capacidades em seus elementos de 

emprego observando as características de Flexibilidade, Adaptabilidade, 

Modularidade, Elasticidade e Sustentabilidade, reunidas sobre o acrônimo FAMES. 

Pode-se observar a exemplificação deste no quadro abaixo: 

Flexibilidade 

Característica de uma força que dispõe 

de estruturas com mínima rigidez 
preestabelecida, o que possibilita sua 

adequação às especificidades de cada 
situação de emprego, considerados os 
fatores da decisão. 

Adaptabilidade 

É esta característica, de uma força ou 
comandante, que possibilita rápida 
adaptação às mudanças nas 

condicionantes que determinam a 
seleção e a forma como os meios serão 
empregados, em qualquer faixa do 

espectro do conflito. 

Modularidade 

Característica de um elemento de 
combate que lhe confere a condição de, 

a partir de uma estrutura básica mínima, 
receber módulos que ampliem seu poder 

de combate ou lhe agreguem 
capacidades. A modularidade está 
diretamente relacionada ao conceito de 

elasticidade. Ela faculta aos 
comandantes adotar estruturas de 

combate “sob medida” para cada 
situação de emprego. 

Elasticidade 

Característica de uma força que, 
dispondo de adequadas estruturas de 

Comando e Controle e de Logística, lhe 
permite variar o poder de combate pelo 

acréscimo ou supressão de estruturas, 
com oportunidade. 

Sustentabilidade 
Característica de uma força que lhe 
permite durar na ação, pelo prazo que se 

fizer necessária, mantendo suas 
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capacidades operativas, resistindo às 

oscilações do combate. 

Tabela 02: características da F Ter na Era do Conhecimento 
Fonte: MESQUITA (2013) 

 

Primeiramente, com relação à flexibilidade, a Bda C Mec atende a esta 

característica desde a menor fração, o Pel C Mec, que possibilita ao Comandante do 

Esquadrão (Esqd) organizar pelotões provisórios de Exploradores, de Viaturas 

Blindadas de Reconhecimento, de Fuzileiros e de Morteiros. Esta característica é 

verificada também no âmbito Rgt e Bda. Além disso, a Bda C Mec possui um RCB. 

Esta fração permite poder de combate diferenciado e melhor mobilidade através 

campo. (MESQUITA, 2013). 

No que diz respeito à adaptabilidade, esta característica está bastante 

relacionada à Flexibilidade, que permite a adaptação frente a novas ameaças. 

Entretanto, reside na capacidade do comandante o grande diferencial. O oficial e o 

sargento de Cavalaria aprendem desde a sua formação a reorganizar as suas 

frações rapidamente adaptando-se ao caos do combate. A modularidade torna-se 

explícita, pois a Bda C Mec pode receber qualquer outro tipo de elemento de 

combate. Além disso, a Flexibilidade no emprego dos seus meios garante o emprego 

de frações sob medida para cada situação (MESQUITA, 2013). 

Ao referir-se à elasticidade, a Bda possui estruturas de comando e controle 

(C2) adequadas às suas missões e os seus Regimentos (Rgt), Esqd e Pelotão (Pel) 

as possuem da mesma forma. O B Log é dimensionado para apoiar frações sobre 

rodas e sobre lagartas.  A elasticidade, a modularidade e a flexibilidade se 

completam em conceito e em característica. Da mesma forma, a sustentabilidade 

impõe que todas as Bda devem ser organizadas de modo a atender a esta 

característica. A Bda C Mec possui como característica especial o fato de apoiar um 

Regimento de Cavalaria Blindado, uma fração sobre lagartas (MESQUITA, 2013). 

Face ao exposto acima, observa-se atualmente a extensa capacidade da Bda 

C Mec frente a estes conceitos modernos, tornando-o apta a ser uma referência 

operativa da F Ter no caso de uma reestruturação em suas estruturas 

organizacionais atuais. 
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Atualmente, a doutrina relativa à Bda C Mec está consubstanciada no manual 

de campanha C 2-30 – Brigada de Cavalaria Mecanizada. O referido documento 

está em processo de substituição por uma nova série de manuais que estão sendo 

elaborados no âmbito do Comando Militar do Sul. Desta forma, nos dias atuais vive-

se um período em que a bibliografia oficial já não mais representa o pensamento 

sobre a doutrina relativa a essa Grande Unidade (GU). 

Entretanto, o atual C 2-30 será tomado neste trabalho como ponto de partida 

para o desenvolvimento do tema aqui proposto, com a finalidade de proporcionar um 

parâmetro que permita avaliar a evolução experimentada atualmente pela Cavalaria 

Mecanizada, fruto da atualização da base doutrinária do EB e dos avanços 

tecnológicos que vêm ocorrendo com os meios empregados pelos escalões da 

Arma. 

 

4.1.1 Organização 

 

O EB possui, em sua composição estrutural, quatro Bda C Mec. Cada uma constitui uma GU 

básica de combinação de armas, integrada num conjunto equilibrado por unidade de combate, de 

apoio ao combate e de apoio logístico, com capacidade de atuar independentemente e de durar na 

ação (BRASIL, 2003).  

A Brigada é, portanto, "uma organização, ao mesmo tempo, tática e logística" (BRASIL, 2000). 

De forma bastante peculiar, a Brigada de Cavalaria Mecanizada é a "Grande Unidade formada, 

basicamente, por regimentos de cavalaria mecanizados" cujas principais características são a grande 

mobilidade, a relativa proteção blindada e a potência de fogo (BRASIL, 2003).  

A Bda C Mec é composta por seu Estado-Maior, Esquadrão de Comando, 02 (dois) Regimentos 

de Cavalaria Mecanizados, 01 (um) Regimento de Cavalaria Blindado, 01 (um) Grupo de Artilharia de 

Campanha 105 mm autopropulsado, 01(uma) Bateria de Artilharia Antiaérea, 01 (uma) Companhia de 

Engenharia de Combate Mecanizada, 01 (uma) Companhia de Comunicações Mecanizada, 01 (um) 

Batalhão Logístico Mecanizado e 01 (um) Pelotão de Polícia do Exército (BRASIL, 2000). 

De acordo com o atual C 2-30, a Bda C Mec é organizada conforme o 

organograma abaixo: 
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            Figura 4: organização das Bda C Mec 
            Fonte: C 2-30 (Bda C Mec) 

 

No que tange à organização atual das Bda C Mec, o relatório final do 

Simpósio da Brigada de Cavalaria Mecanizada no combate moderno (2013) concluiu 

o modelo vigente é adequado, porém, algumas considerações devem ser feitas, com 

vistas a incrementar as possibilidades desta GU.  

A ampliação das estruturas de inteligência militar de combate foi visualizada 

como uma necessidade premente, a fim de tornar a Bda C Mec mais apta a atuar no 

ambiente operacional moderno, em que crescem de importância as dimensões 

humana, informacional e física do campo de batalha. Assim, visualiza-se a 

necessidade de uma “célula de Inteligência”, a ser operada no COT da Bda, com 

recursos humanos especializados, que deverão ser aptos a processar com eficiência 

e tempestividade as informações provenientes de todas as fontes.  

A ampliação da estrutura de análise de alvos e processamento da execução 

dos fogos, consubstanciada em uma “célula de Apoio de Fogo”, também foi uma 

demanda visualizada. Essa célula atuaria em reforço às ações do Coordenador do 

Apoio de Fogo (Cmt GAC). Tal necessidade surge do próprio advento da era do 

conhecimento, que trás consigo a proliferação de novas tecnologias, como por 

exemplo, os Sistemas Aéreos Remotamente Pilotados (SARP), os radares de 
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Vigilância Terrestre e outras estruturas de sensoriamento remoto. Estes novos meios 

imprimem uma velocidade muito maior nas atividades de Intlg, Rec, vigilância e 

aquisição de alvos (IRVA), fazendo com que a Bda necessite de uma equipe dotada 

de pessoal e material específicos para assessorar o Cmt Bda na difícil decisão de 

quando, como e com qual armamento deverão ser engajados os alvos assinalados 

em sua Zona de Ação ou até mesmo na sua Área de Interesse. 

 

4.1.2 Análise da organização tendo como referência a base doutrinária e o 

Quadro de Cargos (QC) da Bda C Mec 

 

A seguir, serão comparados todos os elementos de combate, apoio ao 

combate e apoio logístico orgânicos da Bda C Mec, conforme a base doutrinária e o 

Quadro de Cargos (QC), realizando algumas ilações referentes as suas 

organizações, de acordo com o Relatório final do “Simpósio da Brigada de Cavalaria 

Mecanizada no combate moderno” (2013). 

Primeiramente, em atenção ao previsto doutrinariamente, o Cmdo da Bda não 

possui nenhuma estrutura de inteligência mais especializada em busca e análise na 

sua 2ª Seção. 

O Esquadrão de Comando visa apoiar, em pessoal e em material, o comando 

da brigada e prover a sua segurança. Não há discordância entre a doutrina e o 

previsto em seu quadro de cargos. 

O Regimento de Cavalaria Mecanizado (RC Mec) é a unidade tática de 

emprego da Bda nas missões de segurança e reconhecimento. Possui como 

organização sumária: 

 - Comando. 

 - Esquadrão de comando e apoio. 

 - 03 (três) esquadrões de cavalaria mecanizados. 

Da análise procedida em seu QC e a base doutrinária depreende-se algumas 

discordâncias, como: 

- existe a previsão no Pelotão de Comando do Esquadrão de Comando e 

Apoio do Grupo de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP), tanto com Sistema 

de Armas Remotamente Pilotado (SARP) categoria “1” organizado em 1 (uma) 

Turma e categoria “0” em 3 (três) Turmas; e 
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- existe a previsão no Pelotão de Comando do Esquadrão de Comando e 

Apoio da Seção de Caçadores com 3 (três) Turmas de Caçadores. 

No tocante à organização dos RC Mec, o relatório final do “Simpósio de Bda 

C Mec no combate moderno (2013), afirma que este não necessita ter sua 

organização alterada, porém algumas frações devem se adequar à modernização do 

emprego no ambiente contemporâneo. Devem ser otimizadas as seguintes 

capacidades: capacidade de reconhecimento e vigilância, de ações anticarro, de 

observação e vigilância, de emprego de Caçadores e de adequação aos novos MEM 

para potencializar suas ações ofensivas e defensivas. Com isso, alguns reflexos 

deste simpósio foram levados a cabo com a criação das Frações acima 

especificadas no seu QC. 

O Regimento de Cavalaria Blindado (RCB) constitui-se como elemento de 

choque que amplia a capacidade de combate da brigada e, consequentemente, suas 

possibilidades operacionais no cumprimento de missões de natureza ofensiva. 

Diante disso, proporciona condições para o combate aproximado e para a 

manutenção do terreno conquistado. Apresenta como organização sumária: 

  - Comando. 

  - Esquadrão de comando e apoio. 

  - 02 (dois) esquadrões de carro de combate. 

  - 02 (dois) esquadrões de fuzileiros blindados. 

Da análise procedida em seu QC e a base doutrinária depreende-se algumas 

discordâncias, como: 

- existe a previsão no Pelotão de Comando do Esquadrão de Comando e 

Apoio do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas, organizado em 1 (uma) 

Turma”; 

- existe a previsão de uma Seção de Vigilância Terrestre organizada em 2 

(dois) Grupos de Vigilância Terrestre; e 

- existe a previsão no Pelotão de Comando do Esquadrão de Comando e 

Apoio da Turma de Caçadores organizada em 2 (duas) Equipes de Caçadores. 

No que diz respeito à organização do RCB, o relatório final do “Simpósio de 

Bda C Mec no combate moderno (2013), não verificou a necessidade de realizar 

alterações em sua organização. Pelo contrário, foi levantado que a organização do 

RCB possui as melhores condições de atuar no cenário contemporâneo. Cabe, 
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ainda, destacar que, em função de sua organização caracterizada pelas armas 

combinadas, o RCB está plenamente alinhado com as “Bases para Transformação 

da DMT”, expedidas pelo EME. Entretanto, deverão ser incorporadas novas 

capacidades, tais como SARP, Observação e vigilância e caçadores. 

O Grupo de Artilharia de Campanha tem por missão apoiar pelo fogo a Bda, 

em particular os seus elementos de manobra. As 4 (quatro) Bda C Mec existentes 

atualmente possuem seus GAC orgânicos assim constituídos:  

- 1ª Bda C Mec (Santiago): GAC ternário dotado de material 105 M101 AR; 

- 2ª Bda C Mec (Uruguaiana): GAC ternário dotado de material 105 M108 AP; 

- 3ª Bda C Mec (Bagé): GAC ternário dotado de material 105 M101 AR; e 

- 4ª Bda C Mec (Dourados): GAC ternário dotado de material 105 M101 AR.  

Da análise efetuada em seu QC, não foram observadas dissonâncias com a 

base doutrinária. A atual organização do GAC orgânico apresenta deficiências, 

particularmente na estrutura logística, proveniente da supressão da Bateria de 

Serviços. Assim, para melhor cumprir a sua missão, visualiza-se que a reativação da 

Bateria de Serviços devolverá ao Grupo sua capacidade logística, particularmente no 

tocante ao remuniciamento. 

A discussão acerca da organização do GAC, sobre rodas ou lagartas, infere o 

levantamento de vantagens e desvantagens para cada uma dessas plataformas a 

serem consideradas por ocasião do processo decisório para compra ou fabricação 

de obuseiros:  

 

              Tabela 03: comparação entre plataformas de obuseiros AP 

              Fonte: relatório final do “Simpósio de Bda C Mec no combate moderno” (2013) 
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A Bateria de artilharia antiaérea assegura a defesa antiaérea (D AAe) contra 

aviação a baixa altura na área de responsabilidade da brigada, normalmente 

integrada à defesa aeroespacial. O posto de comando, as posições de artilharia, as 

instalações de apoio logístico e os pontos críticos devem ser considerados no 

estabelecimento desta defesa. 

A Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada tem como missão 

principal apoiar a mobilidade, a contramobilidade e contribuir para a proteção, 

caracterizando-se como um fator multiplicador do poder de combate da Bda. Da 

análise de seu QC não foram observadas discordâncias com a doutrina vigente.  

Os principais desafios de MCP que diferenciam o apoio às Bda C Mec 

daquele prestado a outras GU são: a natureza mista dos meios orgânicos (SR e SL) 

e a amplitude de desdobramento da brigada, em largura e profundidade. 

Considerando essas circunstâncias, as propostas abaixo visam otimizar o apoio de 

engenharia à Bda C Mec, não somente para a Engenharia desse escalão, mas 

também para a do escalão superior. 

O recorrente debate a respeito do adequado dimensionamento da engenharia 

nas Bda C Mec (Cia Eng ou Batalhão de Engenharia) foi avaliado nos estudos. 

Embora a Cia E Cmb Mec (3 Pel E Cmb + Pelotão de Engenharia de Apoio + 

Pelotão de Engenharia de Equipagem e Assalto) tenha capacidades limitadas, 

considerou-se que:  

- a composição ternária da Cia Eng permite o apoio simultâneo e com a 

dosagem básica (1 Pel E por Rgt) às peças de manobra da Bda;  

- a referida dosagem é suficiente para o adestramento da Bda;  

- as possíveis deficiências em pessoal, principalmente quando o Elm apoiado 

se desdobra em larga frente, podem ser supridas com apoio suplementar de um Pel 

E oriundo de batalhões do Grupamento de Engenharia (Gpt Eng), sem o 

comprometimento dos laços táticos existentes;  

- as deficiências em material podem ter a mesma solução, pois, via de regra, 

os equipamentos e materiais em apoio (portadas, pontes) são capacidades 

modulares que precisam apenas ser empregadas pelas frações apoiadas; e  

- a referida modularidade também se observa quando o Gpt Eng assume 

trabalhos específicos de responsabilidade da Cia Eng Mec (apoio suplementar 

específico) ou de áreas na zona de ação desse escalão (apoio suplementar por 
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área). A alternativa de dotar a Bda C Mec com um Btl Eng poderia deixar muitas de 

suas capacidades ociosas, dependendo da missão ou do terreno. Esse excedente 

de meios prejudicaria a mobilidade da GU, aumentando a cauda logística e 

dificultando o remanejamento entre diferentes frentes.  

Não foi desconsiderada a influência da combinação dos meios sobre rodas 

(SR) e sobre lagartas (SL) na composição dos meios da Bda C Mec. Essa 

peculiaridade impõe que haja meios SL na Cia Eng, a fim de acompanhar a 

mobilidade tática dos meios da mesma natureza. Cumpre destacar, entretanto, a 

constatação de que as velocidades médias das tropas sobre rodas na execução de 

suas missões táticas clássicas não são maiores do que a velocidade de 

deslocamento dos meios de apoio sobre lagartas. Dessa forma, equipamentos de 

apoio SL podem ser empregados em apoio às tropas SR, sem comprometer a 

velocidade de progressão destas. Essa premissa também elimina a ideia de que a 

combinação de naturezas impõe a duplicação dos meios de apoio. 

A Companhia de Comunicações Mecanizada atua para prover o apoio de 

comunicações à Bda, assegurando o pleno exercício do comando. Não foram 

observadas divergências entre o previsto em QC e a doutrina vigente. 

A atual organização da Companhia de Comunicações de Brigada e dos 

Pelotões de Comunicações das Unidades orgânicas de uma Bda C Mec, com os 

meios que possui em material e pessoal, tem condições de apoiar as missões 

clássicas da Bda C Mec. Porém, com o advento das novas tecnologias e as 

necessidades do combate moderno, inicialmente, é necessária a atualização dos 

parâmetros que definem a configuração, extensão, composição e segurança do 

Sistema de Comunicações Tático da Brigada de Cavalaria Mecanizada como um 

todo.  

Sugere-se que os parâmetros, basicamente, sejam definidos pelos fatores da 

decisão, com algumas adaptações para as necessidades de Comando e Controle. 

Fato que merece destaque á a previsão de Turmas de Proteção Cibernética nos Pel 

Com, proporcionando uma capacidade nova à Cia Com e alinhada com a temática e 

importância atual do combate no espaço cibernético. 

O Batalhão Logístico proporciona apoio logístico às U e SU orgânicas da Bda, 

tendo a seu cargo, inclusive, a evacuação do material salvado e capturado. Não 

foram observados desacordos entre o seu QC e a doutrina prevista para esta OM. 
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A organização atual dos B Log já contempla, no bojo de suas companhias, 

todas as funções logísticas que doutrinariamente deve desempenhar. Cabe ressaltar 

que, com a atual organização, os B Log não têm conseguido realizar a Mnt das 

viaturas blindadas sobre lagartas (SL) que, na prática, é feita nos RCB e nos Parque 

Regional de Manutenção, de maneira não doutrinária.  

A chegada das viaturas blindadas de combate carro de combate (VBCCC) 

Leopard 1 A1 ratificou a realidade que já existia no tempo dos M41. Em 

consequência, os B Log das Bda C Mec, hoje, apoiam a Mnt de Vtr e Bld Sobre 

Rodas (SR) Urutu e Cascavel e, em casos muito específicos, a Mnt de Vtr SL de 

maneira limitada. 

O Pelotão de Polícia do Exército propicia o apoio de polícia à Bda através de 

perícias, balizamento e controle de trânsito, escolta e guarda. Não foram observados 

desalinhamentos entre o seu QC e a doutrina prevista para esta OM. 

 

4.1.3 A articulação das Brigadas de Cavalaria Mecanizada 

 

Atualmente, a articulação das Bda C Mec existentes no EB é a seguinte: 

a. 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (Santiago-RS): 

    Conforme a Portaria do Comandante do Exército Nr 504, de 8 de julho de 

2005, a reorganização da 1ª Bda C Mec é a seguinte: 

- Comando da 1ª Bda C Mec;  

- Esquadrão de Comando da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (Santiago-

RS); 

- 1º Regimento de Cavalaria Mecanizado (Itaqui-RS); 

- 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado (São Borja-RS); 

- 4º Regimento de Cavalaria Blindado (São Luiz Gonzaga-RS); 

- 19º Grupo de Artilharia de Campanha (Santiago – RS); 

- 9º Batalhão Logístico (Santiago – RS); 

- 1ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada (São Borja - RS) 

- 11ª Companhia de Comunicações Mecanizada (Santiago - RS); e 

- 1º Pelotão de Polícia do Exército (Santiago -RS). 

 

b. 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (Uruguaiana - RS): 
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    Conforme a Portaria do Comandante do Exército Nr 1708, de 26 de 

dezembro de 2016, a reorganização da 2ª Bda C Mec é a seguinte: 

- Comando da 2ª Bda C Mec; 

- Esquadrão de Comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada 

(Uruguaiana - RS); 

- 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado (Quaraí - RS); 

- 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado (Uruguaiana - RS); 

- 6º Regimento de Cavalaria Blindado (Alegrete-RS); 

- 22º Grupo de Artilharia de Campanha (Uruguaiana-RS); 

- 10º Batalhão Logístico (Alegrete – RS); 

- 2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada (Alegrete - RS) 

- 12ª Companhia de Comunicações Mecanizada (Alegrete – RS); e 

- 2º Pelotão de Polícia do Exército (Uruguaiana -RS). 

 

c.  3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (Bagé - RS): 

    Conforme a Portaria do Comandante do Exército Nr 1759, de 22 de 

dezembro de 2017, a reorganização da 3ª Bda C Mec é a seguinte: 

- Esquadrão de Comando da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (Bagé-

RS); 

- 3º Regimento de Cavalaria Mecanizado (Bagé - RS); 

- 7º Regimento de Cavalaria Mecanizado (Santana do Livramento - RS); 

- 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado (Jaguarão – RS); 

- 9º Regimento de Cavalaria Blindado (São Gabriel - RS); 

- 25º Grupo de Artilharia de Campanha (Bagé - RS);  

- 3º Batalhão Logístico (Bagé – RS); 

- 2ª Bateria de Artilharia Antiaérea (Santana do Livramento - RS); 

- 3ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada (Dom Pedrito - 

RS); 

- 13ª Companhia de Comunicações Mecanizada (São Gabriel – RS); e 

- 3º Pelotão de Polícia do Exército (Bagé -RS). 

 

d.  4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (Dourados - MS): 
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    Conforme a Portaria do Comandante do Exército Nr 449, de 23 de março 

de 2018, a reorganização da 2ª Bda C Mec é a seguinte: 

  - Comando da 4ª Bda C Mec; 

- Esquadrão de Comando da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada 

(Dourados-RS); 

- 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado (Ponta Porã - MS); 

- 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado (Bela Vista - MS); 

- 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado (Amambai - MS); 

- 20º Regimento de Cavalaria Blindado (Campo Grande - MS); 

- 9º Grupo de Artilharia de Campanha (Nioaque - MS); 

- 28º Batalhão Logístico (Dourados – MS); 

- 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea (Três Lagoas - MS); 

- 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada (Jardim - MS); 

- 14ª Companhia de Comunicações Mecanizada (Dourados – MS); e 

- 4º Pelotão de Polícia Do Exército (Dourados - MS). 

 

4.1.4 Missões, características, possibilidades e limitações 

 

A Bda C Mec é apta a cumprir, precipuamente, missões de segurança 

(vigilância, proteção e cobertura), além de realizar operações ofensivas e defensivas 

no contexto das operações de segurança ou como elemento de aplicação do 

princípio de guerra “economia de forças” (BRASIL, 2000, p. 1-2). 

Segundo Junior (2013), os fatores mais importantes para que uma Bda C Mec possa cumprir 

com suas missões podem ser resumidos nos seguintes: mobilidade, flexibilidade, proteção blindada, 

potência de fogo, ação de choque, flexibilidade e sistema de comunicações amplas e flexíveis.  

Para isso, o Manual de Campanha C 2-30 — Brigada de Cavalaria Mecanizada, define tais 

características: 

Mobilidade - A Bda possui uma boa mobilidade tática e estratégica. As 
possibilidades técnicas e operacionais das suas viaturas - muitas das quais 
são anfíbias - permitem grande raio de ação, deslocamentos em alta 

velocidade em estradas, bom rendimento em caminhos secundários e 
através do campo e boa capacidade de transposição de obstáculos, 
proporcionando-lhe a execução de manobras rápidas e flexíveis, bem como 

a obtenção dos efeitos da surpresa. 

Potência de fogo - Decorre da elevada capacidade de estocagem de 
munição, dos mísseis AC e da variedade do seu armamento leve e pesado, 

em parte instalado nas próprias viaturas, notadamente nos carros de 
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combate e nas viaturas blindadas de reconhecimento. A Bda dispõe, ainda, 
do apoio orgânico de artilharia. 

Proteção blindada - Proporcionada pela blindagem de suas viaturas. 

Capacita-a a realizar   o   combate   embarcado   com   razoável   grau de 
segurança para as guarnições contra fogos de armas leves e fragmentos de 
granadas de morteiros e de artilharia. 

Ação de choque - Resulta da combinação da potência de fogo com a 
mobilidade e a proteção blindada. A ação de choque depende da surpresa 
obtida pela mobilidade, bem como da utilização do armamento dos 

blindados, dos fogos de artilharia, dos morteiros e do apoio de fogo aéreo. 

Flexibilidade - É produto da mobilidade, da versatilidade de sua 
organização e do sistema de comunicações de que dispõe, possibilitando 

seu emprego em largas frentes e grandes profundidades. Permite, também, 
que suas unidades evitem ou rompam o engajamento com facilidade e 
sejam empregadas, com rapidez, em novas direções, adequando-se à 

evolução do combate. 

Sistema de comunicações amplo e flexível - Permite que o comando 
execute com presteza o controle e a coordenação em ações de grande 

profundidade e em extensas frentes, assegurando ligações rápidas e 
continuadas. (BRASIL, 2000)  

 

A mobilidade pode ser definida como tática e estratégica. A mobilidade 

estratégica é entendida como aptidão para deslocar-se rapidamente a uma região de 

conflito, podendo ser reforçada pela mobilidade tática – entendida como capacidade 

de transpor o terreno dentro de determinada região. No que refere às Bda Mec, a 

mobilidade tática evidencia-se pela existência de viaturas sobre rodas e sobre 

lagartas. Já a mobilidade estratégica é caracterizada pela existência exclusiva das 

viaturas sobre rodas, que dão maior agilidade ao deslocamento para emprego da 

Bda. A flexibilidade é obtida pela variedade de viaturas, capazes de executar um 

amplo rol de missões em diferentes ambientes operacionais. A Prot Bld é adquirida 

por meio das Vtr Bld. (JUNIOR, 2013) 

A potência de fogo assume papel diferenciado não somente pela existência de 

obuses e morteiros, mas também pelas Vtr serem dotadas de armamento pesado. A 

ação de choque é marcada pelas Vtr Bld, com capacidade de deslocamento em 

qualquer terreno e os meios tecnológicos avançados são aqueles que permitem 

conduzir o combate com os recursos a serem disponibilizados para a Guerra de 

Quarta Geração.   

A Bda C Mec é tática e logisticamente autônoma, o que lhe permite operar 

isoladamente, embora por tempo limitado, como uma força blindada leve. O 

prolongamento de sua participação em operações depende de um apoio logístico 

(Ap Log) adequado e oportuno (BRASIL, 2000, p. 1-3). 
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A autonomia tática, característica das Bda C Mec, permite que elas possam 

ser aproveitadas, em fases posteriores do combate, para a obtenção da decisão. 

Esse aproveitamento far-se-á mediante conclusões que indiquem, entre outras: 

- ser possível economizar a massa das forças de Infantaria e Cavalaria 

blindadas, particularmente em função do fator Inimigo; e/ou 

- ser a mobilidade estratégica, característica das Bda C Mec, fator 

preponderante para o êxito das operações (PELEGIO, 2000). 

Ao tratar da Bda C Mec, Pelegio (2000) define-a como a GU que cumpre 

missões de reconhecimento, segurança e de economia de forças, em benefício da 

concentração da massa dos meios blindados nas direções da decisão do combate, 

que pode ser empregada como Grande Unidade Blindada Leve contra meios não 

blindados, em qualquer tipo de missão característica da Infantaria Blindada ou da 

Cavalaria Blindada, o que a caracteriza como uma Grande Unidade ideal para 

emprego em economia de forças. 

Por outro lado, na Guerra de Movimento, a plena utilização da mobilidade 

parece ser um dos principais fatores de êxito, e nesse mister, as Bda C Mec 

possuem especial aptidão. Logo, essas GU são vetores valiosos a serem 

considerados para a obtenção da vitória no combate moderno 

A despeito das peculiaridades da Bda C Mec, esta apresenta algumas 

possibilidades, nas quais o manual de campanha Bda C Mec (2000) resume 

especificando as seguintes: 

1. Conduzir operações de reconhecimento em largas frentes e grandes 

profundidades, durante a execução das operações de segurança. 

2. Realizar operações de segurança, tais como: 

  a. a cobertura, constituindo-se em força de cobertura avançada, de flanco 

ou de retaguarda para a divisão de exército (DE) ou exército de campanha (Ex 

Cmp), em operações ofensivas ou defensivas; 

  b. a vigilância em partes secundárias da frente; e 

  c. a segurança de área de retaguarda. 

3. Atuar como força de ligação (F Lig) para tamponamento de brechas. 

4. Realizar operações ofensivas e defensivas, como elemento de economia 

de forças ou no cumprimento das missões de segurança. 
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5. Realizar ações ofensivas altamente móveis, particularmente, as manobras 

de flanco, o aproveitamento do êxito e a perseguição. 

6. Realizar a dissimulação tática por meio de fintas, demonstrações e ataques 

secundários. 

Entretanto, a Bda C Mec apresenta algumas limitações, especialmente as 

intrínsecas ao emprego de blindados, especificamente as seguintes: 

1. Quanto ao inimigo: 

     a. vulnerabilidade a ataques aéreos (Atq Ae); e 

     b. sensibilidade ao largo emprego de minas, armas AC e obstáculos 

artificiais. 

2. Quanto ao terreno e condições meteorológicas: 

     a. mobilidade restrita nos terrenos montanhosos, arenosos, pedregosos, 

cobertos e pantanosos; 

     b. necessidade de rede rodoviária para apoiá-la; e 

     c. sensibilidade às condições meteorológicas adversas, que reduzem a 

sua mobilidade, articularmente, através campo. 

3. Quanto aos meios: 

     a. dificuldade de assegurar o sigilo desejável, em virtude do ruído e da 

poeira decorrentes dos deslocamentos de suas viaturas; 

     b. as viaturas blindadas de reconhecimento têm reduzida capacidade de 

transposição de cursos d’água; 

     c. necessidade de volumoso apoio logístico, particularmente de 

manutenção e de suprimentos de classe III, V e lX; 

    d. restrita capacidade de manter o terreno por longo prazo, em face do 

reduzido efetivo de fuzileiros; 

    e. reduzido poder de fogo em áreas edificadas, cobertas e quando atuando 

desembarcada; 

    f. em operações, elevada dependência do apoio prestado pela aviação do 

exército e força aerotática; 

   g. necessidade de transporte rodoviário ou ferroviário para os blindados nos 

deslocamentos a grandes distâncias; 

   h. necessidade de maior apoio de defesa antiaérea quando executando 

operações isoladas ou atuando em larga frente. 
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Tendo como referência o relatório final do Simpósio da Brigada de Cavalaria 

Mecanizada no combate moderno (2013), considerando-se as operações clássicas e 

as operações no Amplo Espectro, a Bda C Mec deve ser capaz de:  

- realizar seus deslocamentos, evidenciando a mobilidade tática e, também a 

estratégica. Tais capacidades decorrem diretamente em função do nível de 

disponibilidade dos meios Bld SR e da estrutura necessária ao transporte dos meios 

SL até a A Op;  

- realizar operações de Reconhecimento e Segurança. Nesse viés, cabe 

destacar a necessidade de manter a capacidade das Bda C Mec de atuar como F 

Cob, fato que exige a manutenção de uma força com diferenciado poder de choque, 

característica principal dos RCB, dotados de viaturas blindadas com capacidade de 

deslocamento em qualquer terreno, em particular no ambiente operacional do 

entorno estratégico, haja vista o tipo de solo da região;  

- executar, com eficiência, as operações de movimento, em particular a Ação 

Retardadora e a Defesa Móvel, o que reforça, além da existência dos RC Mec (com 

flexibilidade, rapidez de deslocamento e capazes de atuar em largas frentes), a 

permanência dos RCB para ações decisivas e mais contundentes;  

- atuar em largas frentes e como Elm de economia de Forças;  

- dispor de proteção QBNR, com a aquisição de novos meios; e 

- atuar com armas anticarro; 

- atuar em operações continuadas, de maneira eficiente, o que passa pela 

aquisição de MEM adequados ao combate noturno; e 

- possuir consciência situacional em seus diversos escalões minimizando, 

dessa forma, baixas por fratricídio e aumentando a capacidade de coordenação e 

controle dos Cmt em todos os níveis através da aquisição e uso das novas 

tecnologias. 

 

4.2 AS CAPACIDADES MILITARES DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

De acordo com Rodrigues (2013), o conceito de capacidade como forma de 

planejamento militar nasceu, pela mão dos EUA, no final da década de oitenta, com 

o fim da Guerra Fria. O objetivo era responder ao imperativo de substituir o 

planejamento baseado numa ameaça, que era então muito específica, por um 
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planejamento pensado para enfrentar o imprevisto e o desconhecido, portanto, 

baseado na definição de um dispositivo que deveria estar disponível para um 

conjunto diversificado de situações. 

Sob a ótica do manual de campanha Doutrina Militar Terrestre, o conceito de 

capacidade reveste-se na aptidão requerida a uma força ou organização militar, para 

que possa cumprir determinada missão ou tarefa. É obtida a partir de um conjunto 

de sete fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: Doutrina, 

Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, Pessoal e 

Infraestrutura – que formam o acrônimo DOAMEPI. 

Durante o ano de 2013, reuniram-se os representantes do Estado-Maior do Exército, 

Órgãos de Direção Setorial e Comandos Militares de Área, compondo uma equipe 

multidisciplinar de todas as áreas estratégicas do País, com o objetivo de mapear as 

capacidades militares terrestres e operativas do Exército, levando-se em consideração as 

áreas estratégicas do território nacional, o entorno estratégico e outras áreas de interesse 

(BRASIL, 2013, p.5). 

No intuito de ampliar o poder de combate para o cumprimento de missões 

específicas do combate moderno, a F Ter desenvolveu o seu preparo com base em 

capacidades requeridas. A reformulação de sua concepção de preparo visa manter-

se permanentemente apta a atuar em conjunto com as demais forças ou de forma 

isolada, tendo como foco principal a sua destinação constitucional (BRASIL, 2013, 

p.5). 

A gestão do ciclo de vida das partes componentes de uma força é uma ferramenta 

essencial nos níveis político, estratégico e operacional para fazer face à complexidade 

imposta pelo ambiente global. A busca por soluções para a concepção e o desenvolvimento 

da estrutura militar de guerra deve considerar o nível de incerteza nos cenários futuros e as 

limitações impostas ao planejamento pelo contexto atual, avaliando todos os riscos 

envolvidos. O objetivo é garantir o emprego do Poder Militar Terrestre como um 

instrumento eficiente, eficaz e efetivo, capaz de contribuir para a consecução dos interesses 

nacionais (BRASIL, 2013). 
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4.2.1 O DOAMEPI 

 

Com a finalidade de que as unidades atinjam o nível máximo de prontidão 

operativa, é necessário que possuam as capacidades que lhes são requeridas na 

sua plenitude. A geração de capacidades exige o atendimento dos seguintes fatores 

determinantes (BRASIL, 2014): 

a) Doutrina – este fator é base para os demais, estando 
materializado nos produtos doutrinários. Por exemplo, a geração de 

capacidades de uma Unidade inicia-se com a formulação de sua Base 
Doutrinária, que considera a gama de missões, atividades e tarefas que 
essa Unidade irá cumprir, em operações. 

b) Organização (e Processos) – é expressa por intermédio da 
Estrutura organizacional dos elementos de emprego da F Ter. Algumas 
capacidades são obtidas por processos, com vistas a evitar competências 

redundantes, quando essas já tenham sido contempladas em outras 
estruturas. 

c) Adestramento – compreende as atividades de preparo 

obedecendo a programas e ciclos específicos, incluindo a utilização de 
simulação em todas as suas modalidades: virtual, construtiva e viva. 

d) Material – compreende todos os materiais e sistemas para uso na 

F Ter, acompanhando a evolução de tecnologias de emprego militar e com 
base na prospecção tecnológica. É expresso pelo Quadro de Distribuição de 
Material dos elementos de emprego e inclui as necessidades decorrentes da 

permanência e sustentação das funcionalidades desses materiais e 
sistemas, durante todo o seu ciclo de vida (permanência no inventário da F 
Ter). 

e) Educação – compreende todas as atividades continuadas de 
capacitação e habilitação, formais e não formais destinadas ao 
desenvolvimento do integrante da F Ter quanto a sua competência 

individual requerida. Essa competência deve ser entendida como a 
capacidade de mobilizar, ao mesmo tempo e de maneira inter-relacionada, 
conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências, para decidir e 

atuar em situações diversas. Dentre essas competências, ressalta-se o 
desenvolvimento da Liderança Militar, fator fundamental na geração das 
capacidades. 

f) Pessoal – abrange todas as atividades relacionadas aos 
integrantes da força, nas funcionalidades: plano de carreira, movimentação, 
dotação e preenchimento de cargos, serviço militar, higidez física, avaliação, 

valorização profissional e moral. É uma abordagem sistêmica voltada para a 
geração de capacidades, que considera todas as ações relacionadas com o 
planejamento, a organização, a direção, o controle e a coordenação das 
competências necessárias à dimensão humana da Força. 

g) Infraestrutura – engloba todos os elementos estruturais 
(instalações físicas, equipamentos e serviços necessários) que dão suporte 
à utilização e ao preparo dos elementos de emprego, de acordo com a 

especificidade de cada um e o atendimento a requisitos de exercício 
funcional (BRASIL, 2014). 

 

A F Ter desenvolve capacidades para, atuando integrado às demais Forças 

ou isoladamente, atender a três requisitos simultaneamente (BRASIL, 2014):  
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a) garantir a defesa do território; 

b) projetar poder a fim de assegurar interesses vitais; e 

c) atender às demandas da política exterior em favor da segurança e da paz 

internacionais e da integração regional.  

O enfoque deste estudo está baseado na doutrina ao abordar os aspectos 

doutrinários de emprego da Bda C Mec em Op F Cob; na organização ao verificar a 

efetividade de sua atual estrutura organizacional no contexto da capacidade da 

superioridade no enfrentamento e, por último, se os seus materiais – em especial Vtr 

Bld com seu armamento orgânico, optrônicos e meios de identificação, 

reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos (IRVA) atendem às demandas deste 

tipo de operação de segurança. 

 

4.2.2 Capacidades militares terrestres 

  

Em sintonia com as lições aprendidas das guerras contemporâneas e as 

tendências dos conflitos do futuro, a F Ter desenvolve o seu preparo com base em 

capacidades, pois estas fornecem as ferramentas necessárias para responder, com 

efetividade, aos desafios difusos, presentes e futuros (BRASIL, 2014). 

As novas capacidades consideradas prioritárias para a F Ter na Era do 

Conhecimento são: 

a) dissuasão terrestre compatível com o status do país; 

b) projeção internacional em apoio à política exterior do país; 

c) atuação no espaço cibernético com liberdade de ação; 

d) prontidão logística; 

e) interoperabilidade com as demais Forças Singulares e complementaridade 

com outros órgãos e agências – operações interagências; 

f) gestão integrada em todos os níveis; 

g) efetividade na doutrina militar; 

h) maior ênfase na dimensão humana; 

i) fluxo orçamentário adequado; 

j) produtos de defesa vinculados às capacidades operacionais; e 

k) gestão sistêmica da informação operacional. 
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A capacidade militar é a essência da Defesa Nacional, devido ao seu poder 

de coerção e efeito dissuasório. O processo de transformação do Exército permite 

que haja ajuste às necessidades decorrentes das tarefas e missões que deverá 

executar nas próximas décadas. Para isso, faz-se necessário mapear as novas 

capacidades requeridas, em um trabalho sustentado por uma doutrina efetiva. A 

partir do nível político são determinadas quais capacidades são requeridas à F Ter 

(as Capacidades Militares Terrestres) e, na sequência, são definidas quais 

Capacidades Operativas são necessárias às forças que serão empregadas – ou a 

cada Organização Militar – para que possam cumprir as tarefas e missões que lhes 

cabem (BRASIL, 2014). 

As Capacidades da F Ter são, na verdade, as Capacidades Militares 

Terrestres, enquadradas pelo conjunto de capacidades de Defesa do Estado 

brasileiro. Definidas as Capacidades Militares Terrestres, com base na análise de 

cenários e ameaças, missões e base legal, a F Ter trabalha no sentido de identificar 

as capacidades que não possui e busca soluções para obtê-las, de modo a colocar-

se em permanente condição de emprego (BRASIL, 2014). 

O Catálogo de Capacidades do Exército apresenta as capacidades militares 

terrestres e operativas que visam à manutenção de um permanente estado de 

prontidão para o atendimento das demandas de segurança e defesa do país, 

contribuindo para a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da 

lei e da ordem, salvaguardando os interesses nacionais e cooperando para o 

desenvolvimento e o bem estar social (BRASIL, 2015). 

As capacidades militares terrestres a serem desenvolvidas pela Força são as 

seguintes:  

- CMT 01- Pronta Resposta Estratégica; 

- CMT 02 - Superioridade no Enfrentamento; 

- CMT 03 - Apoio a Órgãos Governamentais; 

- CMT 04 - Comando e Controle; 

- CMT 05 - Sustentação Logística; 

- CMT 06 – Interoperabilidade; 

- CMT 07 – Proteção; 

- CMT 08 - Superioridade de Informação; e 

- CMT 09 – Cibernética. 
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As capacidades elencadas são para atender as demandas estratégicas da Força 

Terrestre, adequando-a ao Processo de Transformação do Exército. Essas capacidades são 

indispensáveis e norteiam o planejamento e o desenvolvimento das estruturas. O grupo 

funcional de capacidades operativas proporcionam competências para que o Exército possa 

cumprir suas missões constituem-se das capacidades militares terrestres (BRASIL, 2015). 

A seguir, serão apresentados os conceitos referentes às CMT propostas para 

incorporação por parte da F Ter, segundo o Catálogo de Capacidades do Exército: 

          a) pronta resposta estratégica: ser capaz de projetar força para atuar em 

operações no amplo espectro dos conflitos, em qualquer parte do território nacional, do 

entorno estratégico ou da área de interesse, em prazo oportuno, chegando pronto para 

cumprir a missão atribuída. 

         b) superioridade no enfrentamento: ser capaz de garantir o cumprimento com 

êxito das missões atribuídas, empregando uma ampla gama de opções, em função da 

diversidade de cenários possíveis, buscando uma posição vantajosa em relação à ameaça que 

o oponente representa, para derrotá-lo e impor a vontade da força. 

        c) apoio aos órgãos governamentais: ser capaz de contribuir para a garantia da 

Soberania Nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem - depois de esgotados os 

instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio - salvaguardando os interesses nacionais e cooperando para o desenvolvimento 

nacional e o bem-estar social.  

       d) comando e controle: ser capaz de proporcionar ao Comandante, em todos os 

níveis de decisão, o exercício do Comando e do Controle por meio da avaliação da situação e 

da tomada de decisões baseada em um processo eficaz de planejamento, de preparação, de 

execução e de avaliação das operações. Para isso, são necessários, nos níveis estratégico, 

operacional e tático, sistemas de informação e comunicações integrados que permitam 

obter e manter a superioridade de informações com relação a eventuais oponentes. 

      e) sustentação logística: ser capaz de dar suporte adequado à força que venha a 

ser empregada, no tempo necessário e em qualquer ambiente operacional . Inclui a 

interoperabilidade no apoio logístico entre as Forças Armadas e a complementaridade nas 

atividades interagências, bem como a organização e execução do transporte estratégico.  

      f) interoperabilidade: ser capaz de operar com uma força constituída de maneira 

integrada, coordenada, harmônica e complementar com as demais Forças Armadas  
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envolvidas, em ambiente interagências, em operações conjuntas ou em operações  

multinacionais, para o cumprimento das missões estabelecidas. 

      g) proteção: ser capaz de proteger o pessoal (combatente ou não), o material, as  

estruturas físicas e as informações contra os efeitos das ações próprias, inimigas e  naturais, 

propiciando a preservação do poder do combate. 

      h) superioridade de informações: a superioridade de informações é traduzida por 

uma vantagem operativa derivada da habilidade de coletar, processar, disseminar, explorar 

e proteger um fluxo ininterrupto de informações aos comandantes em todos os níveis, ao 

mesmo em que se busca tirar proveito das informações do oponente e/ou negar-lhe essas 

habilidades. É possuir mais e melhores informações do que o adversário sobre o ambiente 

operacional. Permite o controle da dimensão informacional (espectros eletromagnético, 

cibernético e outros) por determinado tempo e lugar. 

      i) cibernética: ser capaz de realizar ações que envolvem as ferramentas de 

Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) para superar os Sistemas de Tecnologia da 

Informação e Comunicações e Comando e Controle (STIC3) do oponente e defender os 

próprios. Abrange, essencialmente, as ações de ataque, exploração e proteção cibernética.  

 

4.2.3 Capacidades Operativas 

 

As Capacidades Operativas (CO) são aptidões requeridas a uma força para que possa 

cumprir determinada missão ou tarefa. É obtida a partir de um conjunto de sete fatores 

determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: o DOAMEPI. Tendo como base as CMT, 

foram previstas 36 (trinta e seis) capacidades operativas componentes (BRASIL, 2013). 

Como premissa a F Ter deve gerar capacidades em seus elementos de emprego, 

dispondo de forças militares capazes de atuar de forma conjunta, dotadas de flexibilidade, 

adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade (FAMES), características das 

Forças Armadas da Era do Conhecimento. 

O presente estudo justifica-se ao verificar que as novas capacidades operativas a serem 

desenvolvidas e as estratégias a serem adotadas devem ser consolidadas em um projeto de 

Força que estabeleça requisitos militares e proponha arranjos de força (estrutura 

organizacional, articulação, equipamento, logística e preparo) que considerem as limitações 

orçamentárias. 



75 

 

 

O foco central do trabalho repousa na CMT 02 (superioridade no enfrentamento) que 

consiste na competência em cumprir as missões atribuídas empregando uma ampla gama de 

opções, em função da diversidade de cenários possíveis, buscando uma posição vantajosa 

em relação à ameaça que o oponente representa, para derrotá-lo e impor a vontade da 

força. Com isso, esta capacidade militar terrestre compõe-se das seguintes capacidades 

operativas, segundo o Catálogo de Capacidades do EB (2013): 

- CO04. Combate Individual – consiste em ser capaz de permitir ao 

combatente terrestre sobrepujar o oponente, sobreviver, deslocar-se e combater em 

todos os ambientes operacionais e sob quaisquer condições climáticas. 

- CO05. Operações Especiais – caracteriza-se em ser capaz de realizar 

operações que, por sua natureza, técnicas ou características, devam ser realizadas 

por tropas especiais. 

- CO06. Ação Terrestre – capacidade de executar atividades e tarefas com o 

objetivo de dissuadir, prevenir ou enfrentar uma ameaça potencial ou real, impondo 

a vontade da força. 

- CO07. Manobra Tática - ser capaz de empregar forças no espaço de batalha 

por intermédio do movimento tático e fogos, incluindo plataformas aeromóveis, 

buscando alcançar uma posição de vantagem sobre as forças terrestres oponentes, 

enfrentando e derrotando-as, cumprindo a missão. 

- CO08. Apoio de Fogo – traduz-se na habilidade de apoiar as operações das 

forças amigas com fogos potentes, profundos e precisos, buscando a destruição, 

neutralização ou supressão de objetivos e das forças inimigas. 

- CO09. Mobilidade e Contramobilidade – constitui-se em modificar o terreno, 

manipulando obstáculos naturais e artificiais, para facilitar o movimento das forças 

amigas e dificultar o movimento do oponente. 

Em decorrência do desdobramento da CMT 02, torna-se necessário limitar o conteúdo 

deste trabalho fazendo-se valer das características peculiares da Bda C Mec no contexto do 

tema em questão. Para isso, o estudo será desenvolvido permeando as capacidades operativas 

06 e 08. Neste desígnio, justifica-se a CO 06 na abordagem entorno da doutrina de emprego 

desta GU em operações de F Cob, bem como seus meios. Enquanto isso, a CO 08 insere-se no 

contexto direto da implementação de uma estrutura organizacional e meios que a potencialize 
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com sugestões de modificações nas Unidades de apoio de fogo da Bda com seus meios 

blindados. 

 

4.2.4 Alinhamento estratégico das capacidades 

 

A fim de atingir estes objetivos propostos, o Plano de Estruturação do Exército 

pretende estabelecer as capacidades operativas a serem desenvolvidas para que a Força 

Terrestre obtenha o poder de combate necessário para enfrentar e vencer os desafios e missões 

a ela impostos. Este plano apresentará as necessidades colocando as prioridades em um 

horizonte temporal de 20 anos, dividindo-o em 3 (três) prazos, sendo os primeiros 4 (quatro) 

anos, o curto prazo, os próximos 8 (oito) anos, o médio prazo e últimos 8 (oito) anos, o longo 

prazo. 

 O SiPlEx estabelece a prioridade estabelecida abaixo para as CMT, não sendo pela 

importância da capacidade, mas sim pela ordem da necessidade para a obtenção da 

capacidade. Como resultado, merece destaque a CMT 02 – superioridade no enfrentamento 

como prioritária, impulsionando ainda mais a importância da reestruturação das Bda C Mec. 

O quadro abaixo retrata a assertiva supracitada: 

 

Tabela 04: prioridade das capacidades militares terrestres 
Fonte: BRASIL (2015) 

 

 

 

 

Neste contexto, a fim de cumprir o Planejamento Estratégico do Exército (Brasil, 

2015), foram priorizadas algumas capacidades operativas com suas respectivas ações 

estratégicas. Isto posto, este desdobramento estratégico, reafirma a importância da Bda C 

Mec, assim especificada: 
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1. CO 06 - Ação Terrestre 

- Continuar a implantação da capacidade blindada nas 5ª Bda Cav Bld e 6ª Bda Inf 

Bld; 

- Implantar a capacidade mecanizada em 4 (quatro) brigadas de infantaria motorizada; 

- Modernizar a capacidade mecanizada das brigadas de cavalaria mecanizada 

(grifo nosso); e 

- Transformar as demais capacidades de infantaria motorizada em infantaria leve. 

2. CO 08 - Apoio de Fogo 

- Continuar na organização da força de mísseis e foguetes; 

- Modernizar os meios do apoio de fogo das forças leves da FAE; 

- Implantar meios mecanizados para o apoio de fogo para as forças mecanizadas; 

(grifo nosso) e 

- Continuar na modernização dos meios blindados de apoio de fogo para as forças 

blindadas. 

Em decorrência do acima exposto, ressalta-se a ênfase no assunto em questão na 

medida em que as Bda C Mec apresentam-se como prioritárias nas tarefas a serem 

desenvolvidas no contexto das capacidades operativas. A prioridade inferida pelo Exército, 

especialmente na capacidade operativa da ação terrestre e do apoio de fogo, dimensiona 

positivamente a necessidade de implementar uma estrutura organizacional moderna e efetiva. 

A F Ter ao incorporar capacidades com tecnologia agregada estará inserida 

definitivamente na Era do Conhecimento. A obtenção dessas capacidades é tanto 

uma consequência da evolução doutrinária quanto um gerador de necessidades em 

novas capacidades e, portanto, em novos Produtos Doutrinários. 

 

 

 

4.3 AS OPERAÇÕES DE FORÇA DE COBERTURA 

 

O C 2-30 em vigor define que a Bda C Mec é organizada, equipada e 

instruída para, em proveito de uma Divisão de Exército (DE) ou Exército de 

Campanha (Ex Cmp), cumprir, precipuamente, missões de reconhecimento (Rec) e 

segurança (Seg). A brigada também pode, como parte de uma força maior, realizar 
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operações ofensivas, defensivas, retrógradas ou, convenientemente reforçada, 

realizar estas operações como força independente. 

A força de cobertura (F Cob) consiste em um tipo de operação de segurança. 

Conforme o manual de campanha C 2-30 (Bda C Mec), a segurança compreende o 

conjunto de medidas adotadas por uma força, visando a preservar-se contra a 

inquietação, a surpresa e a observação por parte do inimigo. A finalidade precípua é 

preservar o sigilo das operações, manter a iniciativa das mesmas e obter a liberdade 

de ação. A fim de se obter um melhor entendimento deste tipo de missão, serão 

repassados alguns conceitos e fundamentos teóricos importantes. A segurança é 

obtida, efetivamente, pela detecção antecipada de uma ameaça; pelo tempo e 

espaço suficientes para a manobra, a fim de que a força possa reagir a uma 

ameaça; e evitando, neutralizando ou destruindo uma ameaça.  

O manual de campanha Operações (2017) menciona que a força que 

proporciona segurança deve ser suficientemente forte e apropriada para fornecer o 

tempo necessário para que a força para a qual opera venha a obter, manter e 

explorar a iniciativa para conquistar e conservar uma posição de vantagem em 

relação ao oponente. É o meio pelo qual se nega a iniciativa para o oponente. 

Pelegio (2000) define que a ordem de batalha das Bda C Mec, com a 

conseqüente vocação estratégica prioritária (F Cob Estrt), indica que essas GU 

serão lançadas, desde os momentos iniciais do conflito, para o cumprimento de 

missões de segurança, principalmente para cobrir a concentração dos meios dos 

comandos enquadrantes. O emprego como F Cob só é possível, por definição, para 

uma força taticamente autônoma, ou seja, com capacidade de prover sua própria 

segurança. 

A Bda C Mec torna-se apta a este cumprimento de missão em razão de 

apresentar muitas características que convergem a este tipo de emprego. Ao 

elucidar os fundamentos das operações de segurança, estreita-se este horizonte 

indo ao encontro das possibilidades desta GU. Cabe ressaltar os seguintes 

conceitos doutrinários: 

 

a. Proporcionar alerta preciso e oportuno ao escalão superior – A F Seg 

deve informar ao Esc Sp, precisa e oportunamente, sobre a localização ou 
movimento das forças inimigas que possam constituir uma ameaça à 
missão deste escalão. Somente pelo alerta oportuno e informações 

precisas, fornecidas pela força de segurança ao Esc Sp, pode o 
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comandante deste decidir sobre a aplicação de seus meios, prazo e local 
para engajar-se com o inimigo e manobrar suas forças, a fim de obter a 
surpresa e vantagens táticas. 

b. Garantir espaço para manobra - A F Seg atua suficientemente distante da 
tropa em proveito da qual opera, de modo a garantir-lhe o prazo e o espaço 
suficientes para que possa manobrar, buscando ou evitando o contato com 

o inimigo. A distância entre ambas é função da análise judiciosa dos fatores 
da decisão. 
c. Orientar a execução da missão em função da força em proveito da qual 

opera - Uma F Seg manobra de acordo com a localização ou movimento da 
tropa em proveito da qual opera, interpondo-se entre ela e a conhecida ou 
provável ameaça do inimigo. 

d. Executar um contínuo reconhecimento - Toda F Seg deve executar um 
reconhecimento contínuo e agressivo, capaz de fornecer ao comandante 
informes sobre o terreno e o inimigo e, ainda, possibilitar a localização 

adequada da força de segurança em relação à tropa, em proveito da qual 
opera, e à ameaça inimiga. 
e. Manter o contato com o inimigo - O contato com o inimigo deve ser 

mantido até que este não constitua mais uma ameaça ou que se afaste da Z 
Aç da tropa em proveito da qual a F Seg opera (BRASIL, 2000). 

 

As missões de segurança são realizadas basicamente por forças de cobertura 

(F Cob), de proteção e de vigilância. A F Cob é uma força de segurança taticamente 

autônoma, que opera a uma considerável distância à frente, no flanco ou à 

retaguarda de uma tropa amiga estacionada ou em movimento. Recebe, 

normalmente, missões de natureza ampla que poderão incluir: 

1) esclarecimento da situação; 

2) destruição de forças inimigas; 

3) conquista de acidentes capitais do terreno; e 

4) ações que objetivam iludir, retardar, canalizar, desorganizar forças inimigas 

e degradar seu poder de combate (BRASIL,2000, p. 4-5). 

As missões de F Cob podem ser divididas da seguinte forma: força de 

cobertura avançada (F Cob Avçd), força de cobertura de retaguarda e força de 

cobertura de flanco (F Cob Fln).  

Para a execução da F Cob Avçd durante operações ofensivas, o modo de 

atuação da Bda C Mec, no movimento para a frente, é conduzido empregando-se 

técnicas, táticas e procedimentos semelhantes aos das operações de 

reconhecimento de zona ou de eixo.  

A progressão é feita em larga frente, aproveitando ao máximo a rede de 

estradas, visando basicamente à posse de acidentes capitais ou de linhas do terreno 

que assegurem o cumprimento da missão. Caso seja forçada a atacar, a brigada não 

se engaja decisivamente no combate, pois pode correr o risco de ficar isolada do 
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grosso (BRASIL, 2000, p. 4-4). A visualização deste tipo de operação pode ser 

representada conforme o quadro abaixo: 

 

               Figura 05: força de cobertura avançada na ofensiva 
               Fonte: BRASIL (2000) 

 

Durante as operações defensivas, a Bda procede, inicialmente, como na 

ofensiva. Não tendo mais condições de prosseguir no movimento ou tendo ganho o 

tempo e o espaço necessário à manobra do grosso, situação em que passa a 

realizar uma ação retardadora. Como forma de exemplificar este tipo de manobra, 

pode-se observá-la com maior exatidão no quadro abaixo (BRASIL, 2000): 

 

                   Figura 06: força de cobertura avançada na defensiva 
                   Fonte: BRASIL (2000) 

 

A F Cob de flanco é uma força de segurança que opera a uma considerável 

distância, atuando no flanco de uma força estacionada ou em movimento. No 

cumprimento de sua missão ela pode empregar tanto ações ofensivas como 

defensivas. Com relação ao seu tipo de deslocamento, pode ser fixa ou móvel, 

dependendo da situação da força coberta, se estacionada ou em deslocamento. Por 
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suas peculiaridades e características, a Bda C Mec é apta ao cumprimento de 

missões de cobertura de flanco em proveito de uma DE ou de um Ex Cmp. No 

quadro abaixo está especificada o desdobramento de uma F Cob Fln (BRASIL, 

2000): 

 

                   Figura 07: força de cobertura de flanco 
                   Fonte: BRASIL (2000) 

 

A Bda C Mec como força de cobertura de retaguarda atuará em proveito de 

uma força que realiza um retraimento ou uma retirada. As técnicas utilizadas são 

semelhantes àquelas empregadas na ação retardadora.  

 

                   Figura 08: força de cobertura de retaguarda 
                   Fonte: BRASIL (2000) 
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4.3.1 Peculiaridades do emprego do Regimento de Cavalaria Mecanizado 

 

Fato que merece ser destacado é a flexibilidade resultante da capacidade do 

RC Mec de reorganizar-se em pelotões ou esquadrões provisórios (de exploradores, 

de viaturas blindadas de reconhecimento, de fuzileiros e de morteiros), bem como a 

condição do RCB, única na F Ter, de já constituir uma FT no próprio escalão em que 

se encontra (nível U). Tal propriedade proporciona maior sinergia entre seus 

fuzileiros e carros de combate, além de implementar excelentes condições para o 

aumento do nível de adestramento entre as frações. 

O relatório final do Simpósio da Brigada de Cavalaria Mecanizada no combate 

moderno (2013), no tocante à necessidade de equipar os RC Mec com sistemas que 

ampliem sua capacidade de reconhecimento e vigilância e de modernizar a 

organização e os meios destas unidades, verificou-se que as seguintes capacidades 

devem ser aprimoradas:  

- capacidade de Reconhecimento e Segurança (a adoção de novos MEM 

objetiva ampliar a eficácia nessas operações); 

- capacidade anticarro (tem por objetivo ampliar os efeitos ofensivos e 

defensivos);  

- capacidade de Observação e Vigilância (tem por objetivo contribuir com a 

detecção antecipada de alvos e com as ações de reconhecimento e segurança); e  

- capacidade de emprego de Caçadores (tem por objetivo contribuir com a 

detecção antecipada de alvos, ampliar a autodefesa, executar ações seletivas e 

ampliar o poder relativo de combate). 

Fruto do relatório final do Simpósio da Brigada de Cavalaria Mecanizada no 

combate moderno (2013), foi verificada a necessidade de incorporação das 

seguintes viaturas blindadas com seus respectivos armamentos aos Pelotões de 

Cavalaria Mecanizados, além de equipamentos IRVA, conforme descrito abaixo: 

- 5 (cinco) Vtr Bld Rec Leve, previstas em QDM, porém inexistentes na 

atualidade. Tais Vtr vão mobiliar o Grupo de Exploradores (G Exp) e o Cmt Pel C 

Mec. Estas cinco viaturas devem possuir rádio veicular e armamento (metralhadora 

7,62mm), possibilitando que cada Vtr tenha capacidade de ligar-se e empreender 

sua autodefesa; 
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- 2 (duas) VBR (Média), com tração 8x8 e dotadas de canhão 105 mm, para 

mobiliar a Seção VBR. Essas VBR devem possuir sistema para estabilização da 

torre, com elevada probabilidade de acerto do 1º tiro no alvo, e capacidade de atuar 

no período noturno; 

- 1 (uma) VBTP (Média), com tração 6x6 e dotada de Mtr .50 ou similar, para 

mobiliar o Grupo de Combate (GC); 

- 1 (uma) Vtr Bld Cmb (Média), com tração 6x6 e dotada de Mtr .50 ou similar, 

para mobiliar a Peça de Apoio de Fogo do Pel C Mec (morteiro médio); 

- Meios veiculares IFF (antifratricídio), no mínimo nas VBR, detecção e alerta 

laser e detecção QBRN; 

- Dotar a Seção de Míssil Anticarro (Seç Mis AC) do Pel Cmdo do Esqd C Ap 

com 2 (dois) mísseis AC (para alvos a mais de dois mil metros), material previsto em 

QDM, porém inexistente na atualidade; e 

- Dotar a Seção de Vigilância Terrestre (Seç Vig Ter) do Pel Cmdo do Esqd C 

Ap com 2 (dois) radares de detecção; 

- Dotar a Seção SARP (conforme proposta) do Pel Cmdo do Esqd C Ap com 2 

(dois) meios SARP de nível 0 ou 1, para apoio ao conjunto.  

- Dotar o Pel Com do Esqd C Ap com 2 (duas) motocicletas, para os 

mensageiros, material previsto em QDM, porém inexistente na atualidade. 

 

4.3.2 Peculiaridades do emprego do Regimento de Cavalaria Blindado 

 

A forma normal de organização para o combate da tropa blindada é a Força-

Tarefa (BRASIL, 2002). O Regimento de Cavalaria Blindado, por ser constituído de 

dois Esquadrões de Carros de Combate e dois Esquadrões de Fuzileiros Blindado, 

pode facilmente organizar-se dessa forma, equiparando-se a uma Força Tarefa 

Regimento de Carros de Combate. 

O RCB possui, em face de sua organização, as condições necessárias ao 

desempenho de suas missões clássicas. No entanto, fruto das observações do 

relatório final do Simpósio da Brigada de Cavalaria Mecanizada no combate 

moderno (2013), as capacidades a seguir listadas, encontram-se degradadas em 

face da falta ou da obsolescência de materiais de emprego militar, precisando serem 

recuperadas de forma a que o Rgt possa cumprir suas missões com efetividade:  
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- capacidade anticarro (tem por objetivo ampliar a possibilidade de autodefesa 

dos fuzileiros blindados e do pelotão de exploradores);  

- capacidade de Observação/Vigilância (tem por objetivo contribuir com a 

detecção antecipada de alvos); e  

- capacidade de emprego de Seç Cçd (visando contribuir com a detecção 

antecipada de alvos, ampliar sua autodefesa, ações seletivas, ampliação do poder 

de combate). 

O RCB não necessita ter sua organização alterada. A OM tem FT formadas e 

adestradas na sua origem, consubstanciando a ideia da unidade de armas 

combinadas. Para tanto, deverão ser incorporadas novas capacidades, tais como 

AC, de Observação/Vigilância, dentre outras.  É premente que o RCB disponha dos 

seguintes MEM: VBCCC, Vtr Bld L, VBCI, meios AC, armas e munições de baixa 

letalidade, optrônicos diversos, radares e SARP. 

 

 

 

 

4.3.3 Peculiaridades do emprego do Grupo de Artilharia de Campanha 

 

A concepção geral da atual doutrina militar terrestre preconiza grande ímpeto 

e valorização da manobra, com ação simultânea em toda a profundidade do campo 

de batalha. Devido à natureza das operações da Bda C Mec, e também à essa 

concepção, o Grupo de Artilharia orgânico autopropulsado apresenta algumas 

peculiaridades de emprego, particularmente no que se refere à organização para o 

combate, ao desdobramento, à segurança, à organização e conduta do tiro, à 

observação avançada e ao planejamento de fogos (BRASIL, 2000). 

Segundo o manual de campanha C 2-30, a rapidez das ações, típica da Bda 

C Mec, e a constante possibilidade de receber fogos de contrabateria impõem as 

mudanças de posição com uma frequência muito maior do que em outras 

operações. Em razão dos elementos apoiados atingirem, em curto prazo, o alcance 

máximo do material, acarretam o constante deslocamento para sucessivas posições 

de manobra, próximas aos eixos de progressão, a fim de possibilitar a continuidade 

do apoio. Com isso, é mister que este Grupo disponha de uma mobilidade 
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compatível com os elementos de manobra, a fim de que possa proporcionar o apoio 

de fogo contínuo e ininterrupto. 

 Por outro lado, justifica-se a proteção blindada condizente com os demais 

elementos da Bda C Mec, possibilitam a ocupação de posições mais avançadas e 

próximas à LC, à medida que as frações de reconhecimento do grupo e das baterias 

se posicionam o mais à frente possível, reconhecendo as prováveis áreas de 

desdobramento levantadas previamente na carta.  

As ações gerais do GAC durante uma F Cob, segundo o manual do GAC em 

Operações de Guerra têm por objetivos: 

a) apoiar as ações da Vgd; 

b) bater o inimigo desde o mais longe possível, utilizando-se de posições 

provisórias, nos flancos e das posições mais avançadas no itinerário de progressão 

da Vgd; 

c) apoiar os elementos de combate da Bda quando da conquista e 

manutenção das posições de bloqueio (P Blq); e 

d) apoiar, com todos os meios de artilharia disponíveis, as ações 

centralizadas pela Bda em final de missão ou durante as condutas nas operações. 

Consoante com o Relatório final do “Simpósio de Bda C Mec no combate 

moderno” (2013), o apoio de fogo prestado a uma Brigada de Cavalaria Mecanizada 

deve estar atualizado frente às novas perspectivas do combate moderno. Em linhas 

gerais, o apoio de fogo deve possuir características de emprego que se moldem às 

do emprego da GU. Assim, é desejável que o apoio atenda, particularmente, às 

seguintes condicionantes:  

- acompanhar a velocidade de deslocamento do elemento apoiado;  

- possuir alcance suficiente para apoiar toda a frente da Bda C Mec, 

principalmente em operações que exijam grande descentralização; e  

- atuar com rapidez e precisão no desencadeamento dos fogos. 

As tendências atuais, baseadas na evolução tecnológica, estão sendo consolidadas 

por meio do desenvolvimento de novos materiais, que possuem características que 

permitem atender às operações, sejam elas clássicas ou no amplo espectro, tais 

como:  

- alcance máximo de tiro para além dos 50 km com munição assistida, obtido 

com o emprego de munições especiais; 
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- capacidade de rápida entrada e saída de posição, possibilitando evitar fogos 

de contrabateria (pela mobilidade e carregamento automatizado de granadas);  

- elevada cadência de tiro: de 6 a 10 tiros por minuto;  

- localização geográfica (topográfica) das peças em tempo real;  

- elevada capacidade de detecção de alvos (Busca de Alvos);  

- informatização e integração dos subsistemas de Busca de Alvos, Controle e 

Direção de Tiro, Comunicações e Linha de Fogo;  

- emprego do calibre 155mm e tubos L52 (sistemas ultraleves 155mm/L52 

modelo OTAN, utilizando novas ligas de titânio mais resistentes e leves); e  

- disponibilidade de sistemas de Comando e Controle cada vez mais 

desenvolvidos e com maior capacidade de processar informação. 

 

4.3.4 Peculiaridades do emprego da Bateria da Artilharia Antiaérea 

 

A Bda C Mec dispõe de uma bateria antiaérea (AAAe) orgânica para atender 

as suas principais necessidades de defesa antiaérea (D AAe). Conforme o tipo de 

operação que realiza e sua área de operações, a brigada poderá contar com o 

reforço de meios antiaéreos e/ou com a D AAe do Esc Sp em apoio às suas 

operações. 

Os meios antiaéreos da Bda devem possuir mobilidade igual ou superior a 

dos seus elementos, sendo, normalmente, empregados canhões e mísseis 

autopropulsados e mísseis portáteis. O Cmt da Bia AAAe orgânica assessora o Cmt 

da Bda quanto ao estabelecimento de prioridades de defesa antiaérea, ao 

planejamento e ao emprego da AAAe e na coordenação da autodefesa antiaérea 

(BRASIL, 2000). 

 

4.3.5 Peculiaridades do emprego da Companhia de Engenharia Mecanizada 

 

A engenharia orgânica da Bda C Mec tem a previsão de ser dotada de 

viaturas mecanizadas para o transporte de pessoal, o que facilita o apoio cerrado. 

Quando o Esc Sp de engenharia tiver de aumentar o apoio da brigada com meios 

em pessoal, é conveniente, sempre que possível, que eles sejam dotados com o 

mesmo tipo de material da engenharia da Bda (BRASIL, 2000). 
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Outra característica da engenharia consiste na sua organização à base de 

meios destinados a atender às necessidades mínimas e mais imediatas da frente de 

combate. Conforme o manual do Regimento de Cavalaria Mecanizado (C 2-20), a 

engenharia caracteriza-se como um fator multiplicador do poder de combate, tendo 

como principais missões o apoio à mobilidade terrestre, assegurar a contra-

mobilidade e contribuir para a proteção da tropa. 

Conforme o Relatório final do “Simpósio de Bda C Mec no combate moderno” 

(2013), as capacidades da Cia E Cmb Mec necessárias para as operações 

permanecem as mesmas previstas na doutrina vigente. Entretanto, considerando 

que se planeja superar as limitações da Cia E Cmb Mec por meio de apoio 

suplementar do Gpt Eng, visualiza-se que a Cia Eng deverá aumentar sua 

elasticidade visando estar em condições de absorver o apoio recebido. Para isso, a 

SU deve adestrar seus efetivos para empregar os materiais e capacidades recebidos 

do escalão superior, bem como prestar o apoio logístico (notadamente nas funções 

manutenção e suprimento) desses meios. 

 

 

4.3.6 Peculiaridades do emprego do Batalhão Logístico 

 

O manual de campanha Batalhão Logístico (C 29-15) prevê que o B Log deve 

assegurar o apoio de suprimento das classes I (subsistência), III (óleos de 

lubrificantes), V (armamento e munição), VII (material de comunicações) e IX 

(material de motomecanização), além da manutenção dos meios e o transporte. 

Neste intuito, o B Log deve assegurar o apoio de Classe III para a Bda C Mec 

deslocar-se por 200 Km.  

Em vista disso, deve executar as atividades logísticas em movimento e em 

grandes extensões, impondo uma necessidade de ser dotado de meios que lhe 

permitam apoiar a GU, executando as atividades logísticas em grandes distâncias, 

tanto para a frente (na direção do elemento apoiado) quanto para a retaguarda 

(onde se localizam as instalações do Escalão Superior que lhe fornecem os meios 

para a prestação do apoio), caracterizando o maior desafio imposto à estrutura 

logística da Bda C Mec. 
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O Relatório final do “Simpósio de Bda C Mec no combate moderno” (2013), 

apresenta que os B Log possuem as capacidades necessárias para o desempenho 

de suas missões de apoio à Bda C Mec. Entretanto, foi levantado que os B Log 

podem apoiar a Mnt dos RCB mais efetivamente, caso disponham de pessoal e 

material adequados.  

A aquisição de novas viaturas pelo EB e, particularmente, a adoção da nova 

família de Blindados (GUARANI) têm servido para evidenciar a necessidade 

premente de modernização das oficinas dos B Log, no tocante a ferramental e 

instalações, com bancadas para a manutenção de sistemas eletrônicos e elétricos 

das viaturas. A modernização deve se dar tanto em instalações fixas quanto em 

Viaturas Oficinas.  

 

4.3.7 Peculiaridades do emprego da Companhia de Comunicações Mecanizada 

 

A Companhia de Comunicações Mecanizada (Cia Com Mec) apresenta sua 

concepção doutrinária no manual de campanha “As comunicações na Bda” (C 11-

30) prescrevendo como missão precípua instalar, explorar e manter o sistema de 

Comunicações da Brigada. Dentre suas possibilidades destacam-se:  

- instalar, explorar e manter 02 (dois) Centros de Comunicações em apoio às 

necessidades do Posto de Comando Principal (PCP) e Posto de Comando Recuado 

(PCR) da brigada;  

- instalar, explorar e manter 01(um) Centro de Comunicações específico para 

apoio o Posto de Comando Tático (PCT) da Bda; e 

- prover as ligações necessárias ao comando e controle da brigada, 

particularmente entre os centros de comunicações e destes para os elementos 

diretamente subordinados e apoiados. 

O emprego das comunicações nas operações de segurança prioriza o rádio 

como principal meio de comunicações para a força envolvida.  Entretanto, nas ações 

em que se busca a surpresa, o rádio deve permanecer em silêncio, até que o 

contato com o inimigo seja estabelecido. Durante esta fase, as comunicações são 

realizadas, particularmente, por intermédio de mensageiros motorizados ou aéreos, 

a fim de manter a mobilidade compatível com a Bda C Mec (BRASIL, 1998). 
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O Relatório final do “Simpósio de Bda C Mec no combate moderno” (2013) 

coerente com os novos conceitos da guerra moderna e do amplo espectro, com as 

características da Bda C Mec e com o cenário tecnológico atual, para o Sistema 

Comunicações, visualiza-se acrescentar as seguintes capacidades:  

- compartilhar dados/informações por meio de redes de computadores e/ou 

dispositivos móveis, gerido por servidores/roteadores operacionais. Esta capacidade 

se aproxima do conceito de Guerra Centrada em Rede (GCR). 

- gerir Sistema de Comunicações se apoiando em softwares de comando, 

controle e supervisão de meios. 

- disseminar serviços digitais (voz, dados e imagem) com altas taxas de 

transmissão que facilitem e aperfeiçoem o cumprimento de tarefas e missões 

inerentes a Bda C Mec, com o máximo de segurança e oportunidade. 

- localizar, com precisão, automatismo e em tempo real, meios e ambiente de 

operação da Bda C Mec, podendo associar ferramentas como a gestão de 

combustível e munições. Esta capacidade vai convergir para o conceito de 

Consciência Situacional.  

- salvaguardar informações usando tecnologias nos equipamentos, 

procedimento dos usuários, gestão de risco de danos/vazamento de informações, 

identificação de ataques/intrusões no Sistema de Comando e Controle da Bda, entre 

outros. 

Para contribuir com as missões da Bda C Mec (clássicas e no amplo 

espectro), as novas capacidades, dentro do apoio de comunicações, devem estar 

orientadas de acordo com os princípios das comunicações amplas, flexíveis e 

seguras, bem como permitir que as Com atuem muito bem face à alta mobilidade da 

Bda C Mec. 

 

4.3.8 Peculiaridades do emprego da Guerra Eletrônica 

 

O manual de campanha C 2-30 prescreve que as operações de Guerra 

Eletrônica (GE) são, normalmente, planejadas, coordenadas e executadas pelo 

escalão DE. A Bda C Mec, quando integrada a uma DE, pode beneficiar-se das 

ações desenvolvidas pela companhia de GE/DE. Assim, pode receber informações 

oriundas da aplicação de medidas de apoio de guerra eletrônica (MAGE) sobre as 
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emissões inimigas, como localização de alguns de seus órgãos de comando e 

controle por exemplo, ou, ainda, ter o seu poder relativo de combate aumentado em 

conseqüência das atividades de medidas de ataque eletrônico (MAE). A Bda C Mec, 

quando em missão independente, a critério do escalão superior, pode receber 

elemento de GE, seja em reforço (situação de comando) seja em cumprimento à 

missão tática padrão de apoio direto de GE, provavelmente um Pelotão de Guerra 

Eletrônico Mecanizado. 

Com relação ao emprego da GE em operações de reconhecimento e a 

segurança, o manual de campanha C 34-1 – Guerra Eletrônica – prevê que ambas 

completam-se mutuamente e não podem ser separadas facilmente. Por sua vez, a 

vigilância de combate faz parte da segurança de qualquer unidade e por esse 

motivo, também, poderá estar relacionada com as ações de reconhecimento. 

O apoio de GE às ações de reconhecimento, vigilância de combate e segurança 

podem ser caracterizadas diante do desconhecimento sobre quando o inimigo irá 

realizar ações contra nossas forças, empregando as ações de MAGE  visando: 

a) contribuir para proporcionar o alerta antecipado; 

b) determinar por onde e quando será o contato com o inimigo; 

c) proporcionar a economia de meios; e 

d) determinar as prováveis vias de acesso que serão utilizadas. 

As MAE são úteis quando se busca abandonar o dispositivo de 

expectativa, seja para a realização de operações ofensivas ou para a ruptura 

do contato com o inimigo. 

 

4.3.9 Peculiaridades do emprego da Aviação do Exército 

 

A Bda C Mec conforme prescrito em seu manual de campanha C 2-30, 

cumprindo missão de segurança com a totalidade ou parte dos seus meios, pode 

dispor de frações da aviação do exército atuando em seu proveito, seja executando 

missões de combate, de apoio ao combate ou de apoio logístico. Particularmente, na 

realização de uma Força de Cobertura, a Força de Helicópteros pode ser empregada 

em:  

1) reconhecimento aeromóvel à frente e nos flancos; 
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2) vigilância aeromóvel à frente e entre as posições de bloqueio 

estabelecidas; 

3) ataque aeromóvel para neutralizar, destruir ou desorganizar o inimigo; 

4) ligação de comando para facilitar a coordenação e o controle da manobra e 

para manter a ligação com as forças de proteção e cobertura; e 

5) transporte tático de tropa e transporte de material e pessoal em benefício 

da manobra. 

 

4.4 OS MEIOS BLINDADOS DA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 

 

A Brigada de Cavalaria Mecanizada utiliza a Viatura Blindada de 

Reconhecimento (VBR) EE9 – Cascavel, a Viatura Blindada de Transporte de Tropa 

(VBTP) EE-11 Urutu, VBCCC Leopard 1 A1, VCCCC M60A3 TTS, a Viatura 

Blindada de Transporte de Pessoal (VBTP) M113-B e a Viatura Blindada Média 

Sobre Rodas (VBTPMR) Guarani.  

As viaturas Cascavel e Urutu foram fabricadas pela empresa brasileira 

ENGESA nos anos 70 e 80 do século passado, ou seja, contam com uma idade 

média de 25 a 40 anos, mobiliando os RC Mec (VBR e VBTP) e alguns elementos 

de apoio ao combate (VBTP PC, VBTP Ambulância e VBTP Socorro). São viaturas 

que não possuem nenhuma tecnologia de última geração agregada aos seus 

sistemas. Suas principais deficiências estão no sistema de tiro ultrapassado, pois 

ambas as viaturas não possuem sistema de estabilização d’ armas, não atiram em 

movimento e não possuem sistema de telemetria a laser. Ademais, a sua aquisição 

e engajamento de alvos não é computadorizada, apresentado deficiência m seus 

equipamentos de visão noturna e sistema de comunicações sem proteção, sujeito à 

interferência de guerra eletrônica com facilidade. 

Os carros de combate Leopard 1 A1 e M60 A3 TTS foram adquiridos perante 

o Exército dos Estados Unidos da América (EUA) e Alemanha respectivamente. A 

VBTP M 113-B foi adquirida junto aos EUA pelo EB no início dos 1980, com um lote 

inicial de 584 unidades. Estas três Vtr Bld caracterizam-se por possuir trens de 

rolamento sobre lagartas, equipando os Esquadrões de Carros de Combate e 

Fuzileiros Blindados dos Regimentos de Cavalaria Blindado. O carro de combate 
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M60 A3 TTS encontra-se somente no quadro de dotação do 20º Regimento de 

Carros de Combate, enquanto o Leopard 1 A1 é dotação do restante dos RCB. 

O Programa GUARANI surgiu em com o objetivo de transformar as 

Organizações Militares de Infantaria Motorizada em Mecanizada e modernizar as 

Organizações Militares de Cavalaria Mecanizada. Para isso, está sendo 

desenvolvida uma nova família de viaturas blindadas sobre rodas, a fim de dotar a 

Força Terrestre de meios para incrementar a dissuasão e a defesa do território 

nacional. A primeira viatura desenvolvida foi a Viatura Blindada para Transporte de 

Pessoal Guarani (VBTP-MR, 6X6, Guarani), possibilitando a substituição das 

viaturas do tipo Urutu, fabricadas pela ENGESA, em uso há mais de 40 anos 

(EXÉRCITO, 2018). 

Consiste em um dos Projetos Estratégicos Indutores da Transformação, 

responsáveis pela entrega de capacidades específicas para a Força Terrestre, o 

Projeto Guarani é aquele que impactará mais fortemente as armas base (Infantaria e 

Cavalaria), propiciando a geração de aptidões diversas para o cumprimento de uma 

variada gama de tarefas e missões. Esse importante vetor direciona esforços para a 

obtenção de uma Nova Família de Blindados de Rodas (NFBR) 

(DEFESANET,2018).  

Segundo o sítio do Escritório de Projetos do Exército, o estado final desejado 

para o Programa Guarani, com previsão de término em 2040, prevê a entrega das 

Vtr com prioridade conforme o cronograma especificado abaixo: 
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                            Tabela 5: Prioridade de recebimento das VBTP-MR Guarani. 
                            Fonte: EXÉRCITO, 2018. 

 

4.4.1 A Viatura Blindada de Reconhecimento EE-9 CASCAVEL 

            

A VBR EE-9 Cascavel é dotação dos Regimentos de Cavalaria Mecanizados 

desde a década de 1980. Esta viatura proporciona o poder de fogo ao Pelotão de 

Cavalaria Mecanizado para ações contra blindados inimigos proporcionando uma 

capacidade importante para o engajamento de alvos a distâncias de até 2 Km. Este 

tipo de ação permite um grau de flexibilidade adequado às Forças que executam 

operações de força de cobertura, barrando ou retardando avanço do oponente pelo 

fogo direto à tropa protegida. Entretanto, encontra-se com tecnologia agregada em 

sua plataforma um pouco defasada com relação à constante evolução da doutrina 

militar terrestre vigente. 

A Portaria do Estado Maior do Exército Nr 466 de 23 de novembro de 2017 

aprova os Requisitos Operacionais da Viatura Blindada de Reconhecimento - Média 

Sobre Rodas, 6x6 (VBR-MSR, 6x6), ao que aprecia que as VBR atualmente em uso 

no Exército Brasileiro apresentam várias limitações para o cumprimento das 

operações de guerra previstas pela Doutrina Militar Terrestre.  
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O atual cenário político-econômico é de restrição orçamentária e deve 

prolongar-se pelos próximos anos, justificando a obtenção de uma Viatura Blindada 

de Reconhecimento - Média Sobre Rodas, 6x6, a partir da evolução de plataforma já 

existente, em detrimento da obtenção da Viatura Blindada de Reconhecimento - 

Média Sobre Rodas, 8x8 que acarretaria em custos mais elevados 

Apesar das limitações quanto aos aspectos técnicos apresentados por essas 

viaturas, as mesmas possuem características, como robustez, fácil manutenção, 

mecânica simples e boa velocidade em estrada, constituindo-se numa excelente 

linha de ação a evolução da sua plataforma como base para a obtenção da VBR-

MR, 6x6, visando a adequação dos aspectos técnicos às necessidades impostas 

pela previsão doutrinária de emprego em operações. 

Uma das premissas para modernização da VBR-MR consiste que o programa 

deve estar alinhado com o Plano Estratégico do Exército (PEEx) e ser capaz de 

dotar a Força Terrestre das capacidades operativas enquanto se estuda o modo de 

obtenção da nova Viatura Blindada de Reconhecimento - Média Sobre Rodas, 8x8 

(VBR-MSR, 8x8) 

Com isso, o Exército Brasileiro determinou uma série de requisitos 

operacionais básicos (ROB) a serem observados para a modernização da VBR, no 

intuito de gerar novas capacidades adaptadas às características atuais do combate 

moderno. 

Diante do exposto, dentre os ROB listados destacam-se os seguintes: 

- possuir sistema de orientação e navegação por satélites do tipo GPS (Global 

Positioning System) integrado ao sistema de comando e controle da viatura. (Peso 

oito); 

- possuir sistema de navegação inercial integrado ao sistema de comando e 

controle da viatura; 

- possuir torre com movimento horizontal de n x 360º (trezentos e sessenta 

graus), guarnecida por dois homens (comandante e atirador) ou por dois homens 

(comandante e atirador) se dotada com carregador automático para o canhão; 

- possuir, como armamento principal, canhão de 90 mm (noventa milímetros), 

capaz de utilizar munições tipo HE (High Explosive), HEAT (High Explosive Anti -

Tank) e HESH (High Explosive Smashing Head), padrão OTAN (Organização do 

Tratado do Atlântico Norte), com movimento vertical com acionamento assistido 
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entre, no mínimo, -7,5º e +14,5º (menos sete vírgula cinco graus e mais catorze 

vírgula cinco graus; 

- possuir equipamento de controle e direção de tiro, operado de modo 

recorrente pelo atirador e pelo comandante da viatura, com computador balístico 

capaz de integrar todos os dados relativos ao tiro, sendo que a prioridade para o 

engajamento de alvos deverá ser do comandante da viatura; 

- possuir, para o comandante da viatura, equipamento de visão panorâmica, 

diurna e noturna, que proporcione ao operador reconhecer e detectar Viatura 

Blindada de Combate - Carro de Combate (VBC CC) a, no mínimo, 600 m 

(seiscentos metros) e 1,8 km (um vírgula oito quilômetros), respectivamente; 

- possuir, para o atirador, equipamento de visão panorâmica, diurna e 

noturna, que proporcione ao operador reconhecer e detectar Viatura Blindada de 

Combate - Carro de Combate (VBC CC) a, no mínimo, 600 m (seiscentos metros) e 

1,8 km (um vírgula oito quilômetros), respectivamente.; 

- possuir designador de distâncias e sensor de condições atmosféricas 

integrados ao computador balístico; 

- possuir indicador de derivas da torre em relação ao veículo; 

- possuir trem de rolamento, no mínimo, do tipo 6x6 (seis por seis), com os 

mesmos pneus e rodas da plataforma base da Subfamília Média sobre rodas; 

- possuir condições de ser transportada em aeronave do tipo C-130, KC-390 

ou similar; 

- possuir dispositivo(s) passivo(s) de visão noturna, protegido(s) contra 

choques mecânicos, com ângulo de visão que permita ao motorista a condução da 

viatura à frente com segurança quando dirigindo com a escotilha fechada.; 

- possuir na torre, como armamento secundário, uma metralhadora 

7,62x51mm (sete vírgula sessenta e dois por cinquenta e um milímetros) coaxial. 

Atualmente, esta modernização vem sendo realizada pela empresa 

EQUITRON de São Carlos – SP, com as seguintes características: 

- base do Cascavel M2;  

- motor e transmissão eletrônicos;  

- tração 6x6;  

- ar condicionado;  

- câmeras de vídeo 360°;  
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- optrônico para o atirador com visão termal; 

 - telas com interface homem-máquina;  

- giro e elevação eletro-hidráulico;  

- sistema de controle de enchimento dos pneus;  

- torre com posição elevada em relação ao chassi;  

- sistema de controle de tiro e computador; e 

- plataforma para lançamento de míssil. 

 

                                             Figura 09: VBR EE-9 Cascavel com modernização da EQUITRON 
                                             Fonte: BLINDADOS (2018) 

 

4.4.2 A Viatura Blindada de Transporte de Pessoal EE-11 URUTU 

 

A VBTP EE-11 Urutu é dotação dos RC Mec desde meados dos anos 1970. 

Consiste em uma viatura de transporte de pessoal possuindo como armamento 

principal uma Metralhadora .50. Atualmente, o Exército Brasileiro está 

desenvolvendo um programa de modernização desta VBTP de modo a estender sua 

vida útil.  

O Urutu vem sendo amplamente utilizado pelas Unidades mecanizadas do 

EB, no entanto, não possui os requisitos operacionais básicos ao combate moderno. 

Isto posto, o Programa da Nova família de Blindados Sobre rodas – Guarani – surgiu 

para agregar novas capacidades à cavalaria mecanizada, impelindo a substituição 

do Urutu por esta nova viatura com fabricação nacional.  

Com isso, a utilização e modernização do Urutu está diretamente relacionada 

ao alargamento de seu ciclo de vida até sua plena substituição pela VBTP-MR 

GUARANI. 
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                                          Figura 10: VBTP EE-11 URUTU 
                                          Fonte: BLINDADOS (2018) 

 

4.4.3 A Viatura Blindada de Transporte de Pessoal M113-B 

 

A Portaria Nº 002 - EME, de 18 de janeiro de 2008 aprovou a Diretriz de 

Implantação do Projeto de Modernização da Viatura Blindada de Transporte de 

Pessoal M113 B (VBTP M113 B). 

Neste escopo, apresenta como premissa que a implantação da Família 

Leopard 1 nos RCC e nos RCB impõe que as viaturas dos fuzileiros blindados, que 

devem constituir FT com aqueles CC, tenham condições de acompanhar essas 

VBC-CC. Ressalta-se ainda, a possibilidade de participação no combate noturno, por 

meio de optrônicos, particularmente nas unidades das GU blindadas que serão 

dotadas com o Leopard 1A5, habilitados para esse tipo de combate. 

Outro aspecto relevante é a modernização das VBTP M113B nas Bda Bld 

exige uma adequação em sistemas dessa viatura, na qual o custo-benefício atenda 

imposição de preservação da operacionalidade das GU Bld, ao mesmo tempo que 

otimize a função logística “manutenção” da versão modernizada. A modernização 

deverá incluir o aperfeiçoamento e a busca da nacionalização, quando cabível, dos 

principais sistemas da VBTP M113 B e englobar a revitalização completa dos 

demais sistemas, de modo a proporcionar o desempenho operacional desejado e 

permitir o adequado suporte logístico. 

 Neste sentido, apresenta uma apreciação caracterizando-a como sendo as 

Vtr distribuídas aos elementos de fuzileiros dos Batalhões de Infantaria Blindado e 



98 

 

 

dos RCB, não possuindo as características necessárias a uma viatura blindada de 

combate de fuzileiros, dentro do atual conceito do combate de blindados.  

A previsão para a obtenção da viatura blindada de combate de infantaria 

(VBCI) com as características necessárias para reaparelhar as forças blindadas do 

Exército, seja por aquisição no mercado, interno ou externo, ou por desenvolvimento 

pelo Sistema de Ciência e Tecnologia, é de longo prazo.  

As VBTP M113 B ainda possuem emprego previsto nas OM das Bda Bld para 

uso nas Seções de Operações e nas Seções de Inteligência dos RCB, dos BIB e 

dos RCC, além de dotar, em pequena quantidade, as OM de Apoio ao Combate 

dessas GU.  

A atual frota de 584 viaturas M113 B do Exército tem mais de quarenta anos 

de fabricação e vinte e três anos desde a última repotencialização. O longo período 

de utilização desde a repotencialização da frota resultou em elevado índice de 

indisponibilidade, o que compromete o seu emprego operacional. 

O objetivo prioritário do projeto de modernização das VBTP M113 B é colocar 

as subunidades de fuzileiros blindados das GU blindadas e mecanizadas em estado 

operativo, de modo a não comprometer o adestramento dessas frações, realizando a 

modernização destas, estendendo seu ciclo de vida por mais 20 anos.  

Como resultado, estas VBTP encontram-se em processo de modernização 

junto à empresa BAE Systems no Parque Regional de Manutenção/5 na cidade de 

Curirtiba-PR. 

Entretanto, a fim de posicionar as frações de fuzileiros blindados nos 

preceitos do combate atual, há a necessidade de incorporação de uma VBCI que 

difere de uma VBTP na sua maior proteção blindada e potência de fogo. Uma VBCI 

deve possibilitar que seus homens combatam a maior parte do tempo embarcado e 

em um conflito armado de nível médio a intenso. Já uma VBTP tem por finalidade 

transportar tropas, feridos e equipamentos até o campo de batalha de forma segura, 

porém sem a capacidade de combater embarcado, sendo normalmente utilizada em 

conflitos de baixa intensidade. 

Diante do cenário bélico atual, a Defesanet (2013), lista as características que 

uma VBCI deve possuir para ter a maior letalidade e sobrevivência no campo de 

batalha:  

- Possuir GCB (Gerenciamento do campo de Batalha);  
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- Detecção automática de alvos;  

- Controle de tiro computadorizado e a longa distância;  

- Sistema de estabilização de torre;  

- Blindagem modular (suporte no mínimo Can .30); 

- Munições especiais anticarro e contra tropas;  

- Sistema de Defesa Química Biológica e Nuclear;  

- Sistema de visão Noturna;  

- Sistema anti-fraticídio (IFF);  

- Poder de fogo com Can .30 e mtr Coaxial. 

 

                                     Figura 11: VBTP M113-B 
                                     Fonte: BLINDADOS (2018) 

 

4.4.4 A Viatura Blindada de Combate M60 A3 TTS 

 

De acordo com a Portaria do EME Nr 056 de 12 de maio de 2010, foi 

aprovada a Diretriz para transferência das VBC CC M60 A3 TTS do Comando Militar 

do Sul para o Comando Militar do Oeste. 

Em 1996/1997 o Exército Brasileiro realizou uma operação de leasing com o 

Exército dos Estados Unidos da América, que resultou no recebimento de 91 

(noventa e uma) VBC CC M60 A3 TTS, no estado em que se encontravam, o que 

representava, à época, uma disponibilidade de cerca de 85% (oitenta e cinco por 

cento). Após diversas destinações, os blindados foram alocados à 5ª Bda C Bld, 

para distribuição ao 5º RCC (Rio Negro-PR) e ao 3º RCC (Ponta Grossa-PR). 
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Atualmente, apenas o 5º RCC dispõe de 41 (quarenta e um) blindados, uma vez que 

o 3º RCC encontra-se em fase de implantação.  

De acordo com as conclusões da 4ª RD, de 19 Ago 09, o EME concluiu pela 

destinação dos blindados para o 20º RCB, sediado em Campo Grande-MS, OM 

orgânica da 4ª Bda C Mec, sediada em Dourados-MS.  

Os blindados VBC CC M60 A3 TTS irão substituir as VBC CC M41, que 

atualmente dotam o 20º RCB. Para tanto, serão necessários 28 (vinte e oito) 

blindados em condições plenas de disponibilidade. 

A Obsolescência das VBC CC M41, que embora possam ser empregadas em 

algumas atividades de adestramento, não são adequadas como elementos de 

choque da 4ª Bda C Mec, que é uma Força de Segurança Estratégica da Força 

Terrestre.  

A apreciação do EME a respeito da VBC CC M60 A3 TTS especifica que este 

ainda é um blindado atual, da mesma geração das VBC CC Leopard 1A5 BR, cuja 

manutenção, desde que existam recursos suficientes, não representa um óbice de 

difícil superação. 

 

                      Figura 12: VBC M60 A3 TTS 
                      Fonte: BLINDADOS (2018) 
 

4.4.5.A Viatura Blindada de Combate Leopard 1 A1 

 

 A PORTARIA Nº 088-EME, de 18 de julho de 2007 aprovou a diretriz de 

implantação da família Leopard 1. Ao realizar uma apreciação sobre a VBCCC 
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Leopard 1 A1, este documento conclui que maioria dos blindados sobre lagartas em 

uso no Exército Brasileiro apresenta variadas deficiências tecnológicas e 

dificuldades no campo da logística, além do estado de obsolescência das VBC CC 

M41-C, o que compromete o seu emprego operacional e exige a substituição, a 

modernização e as providências relacionadas à normalização do fluxo de suprimento 

e da manutenção dessas viaturas.   

Nas últimas décadas, surgiu um excedente de carros de combate no mercado 

internacional, fruto de variados fatores, particularmente a redução nos arsenais da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). A VBC CC Leopard 1A5 é a 

versão mais moderna da série Leopard 1, possuindo todas as características das 

versões anteriores, agregando aperfeiçoamentos no sistema de tiro, optrônicos e 

torre. Esta última protegida com uma blindagem suplementar contra os efeitos das 

granadas de carga oca. 

Assim, o EB decidiu padronizar o seu carro de combate, mantendo 

prioritariamente um tipo de MEM e, recentemente, adquiriu 250 (duzentas e 

cinqüenta) VBC CC Leopard 1A5. 

Dentre os objetivos deste projeto destaca-se o remanejamento das VBC CC 

Leopard 1A1 para os Regimentos de Cavalaria Blindados, nas seguintes prioridades: 

- Prio 1 → 9º RCB (São Gabriel-RS); - Prio 2 → 6º RCB (Alegrete-RS); e Prio 3 → 4º 

RCB (São Luiz Gonzaga-RS). 

No entanto, conforme explicitado anteriormente, esta VBCCC está defasada 

tecnologicamente, restringindo seu emprego em algumas situações de emprego. 

Segundo o relatório final do “Simpósio de Brigada de Cavalaria Mecanizada no 

Combate Moderno (2013), as VBCCC para o RCB deve possuir as seguintes 

características: plataforma sobre lagartas (flexibilidade), elevada probabilidade de 

acerto do 1º tiro no alvo, torre estabilizada, calibre 105 mm e capacidade combate 

noturno. 

Neste ensejo, há a necessidade de substituição destas VBCCC por outra que 

atenda na sua plenitude as características elencadas para o combate moderno. 
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                                   Figura 13: Leopard 1 A1 
                                   Fonte: BLINDADOS (2018) 
 

4.4.6 A Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Média Sobre Rodas Guarani 

 

Entre os Projetos Estratégicos Indutores da Transformação, responsáveis 

pela entrega de capacidades específicas para a Força Terrestre, o Projeto Guarani é 

aquele que impactará mais fortemente as armas base (Infantaria e Cavalaria), 

propiciando a geração de aptidões diversas para o cumprimento de uma variada 

gama de tarefas e missões. Esse importante vetor direciona esforços para a 

obtenção de uma Nova Família de Blindados de Rodas (NFBR) 

(DEFESANET,2015). 

O Programa Estratégico Guarani contempla uma subfamília média de 

blindados, com as versões para reconhecimento, transporte de pessoal, morteiro, 

socorro, posto de comando, central de tiro, oficina e ambulância; e uma subfamília 

leve, com as versões para reconhecimento, anticarro, morteiro leve, radar, posto de 

comando e observação avançada. Concebido pelo Sistema de Ciência, Tecnologia e 

Inovação do Exército, o Programa GUARANI foi desenvolvido em parceria com 

diversas empresas nacionais. As plataformas são integradas por Sistemas de Armas 

e de Comando e Controle (C²), possibilitando aplicar a consciência situacional do 

campo de batalha a todas as fases da operação militar (EXÉRCITO, 2018). 

A empresa escolhida pelo exército para fornecer este novo blindado foi a 

Iveco Veículos de Defesa, uma empresa do grupo Fiat e o veículo passou a se 

chamar VBTP-MR (veículo Blindado de Transporte de pessoal Média Sobre Rodas) 

e foi nomeada “Guarani” em uma votação aberta ao público. A encomenda feita pelo 
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governo brasileiro foi de 2044 veículos Guarani em várias versões que devem ser 

entregues até 2040 (MARTINS,2013). 

Um importante do projeto é a busca por de modernidade para esses novos 

blindados, sempre que possível, com independência tecnológica, adquirida por meio 

do desenvolvimento índices do setor de pesquisa e inovação, privilegiando a 

indústria nacional de defesa e a geração de empregos e de renda no Brasil. A 

estação de armas remotamente controlada, que já equipa as VBTP-MR, é exemplo 

disso, por possibilitar eficiência na realização do tiro e proteção à guarnição da 

viatura (DEFESANET, 2015). 

O armamento da versão básica será uma metralhadora M-2 em calibre.50 

(12,7 mm), porém diversas torres controladas remotamente e armadas com 

metralhadoras 7,62X51 mm, lança granadas de 40 mm, e metralhadora pesada em 

calibre 12,7 mm, também podem ser instaladas facilmente no Guarani. Muitas 

unidades dele estarão armadas, porém, com uma torre retrátil UT-30BR, 

desenvolvida pela Elbit System, de Israel, que possui um canhão de ATK de 30 mm 

e uma metralhadora coaxial de 7,62X51 mm e um sensor óptico para uso do 

comandante do veículo e outro para o artilheiro. Além disso, há sistemas de defesas 

como um alerta de laser LWS que avisa o comandante quando o veículo estiver 

sendo iluminado por um designador de alvos a laser (MARTINS, 2013). 

É importante ressaltar que o substancial da NFBR será sua capacidade de 

incorporar novas tecnologias em todos os campos do conhecimento que possam ser 

aplicados aos conflitos modernos. Softwares para gerenciamento do campo de 

batalha para obtenção da consciência situacional em todos os escalões, inclusive 

nas frações elementares de tropa; estruturas para tráfego de voz, dados e imagens 

integrados à estrutura eletrônica da viatura e do sistema de armas; equipamentos 

para operação noturna plena; elevadas velocidade e autonomia em estradas; 

sistemas de proteção ativa e passiva – baixas assinaturas térmica e radar, aviso de 

detecção por laser; proteção blindada, entre outros – serão apenas algumas das 

possibilidades que poderão ser incorporadas pelas plataformas. As exigências feitas 

até há pouco tempo serão expandidas (DEFESANET, 2015). 

Em decorrência do apresentado acima, é imprescindível ressaltar uma das 

ideias fundamentais da concepção de transformação não foca apenas a obtenção de 
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novos materiais por aquisição ou por desenvolvimento. A VBTP-MR permite a 

obtenção e a incorporação das novas capacidades exigidas pela guerra moderna. 

 

              Figura 14: VBTP-MR GUARANI com a torre remotamente controlada REMAX 
              Fonte: BLINDADOS (2018) 
 
 
 
 
 

 

              Figura 15: VBTP-MR GUARANI com a torre remotamente controlada UT-30 
              Fonte: BLINDADOS (2018) 
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5 BRIGADAS MECANIZADAS DE OUTROS EXÉRCITOS 

 

Define-se como cavalaria mecanizada, segundo o manual de campanha MD 

G 35-01 - Glossário das Forças Armadas, a tropa apta a executar missões de 

reconhecimento e segurança, em largas frentes e grandes profundidades. 

Caracterizam-se pela mobilidade e potência, sendo capaz de constituir ou participar 

de operações ofensivas ou defensivas, sendo dotadas de viaturas blindadas sobre 

rodas e armadas de canhões. 

Neste ensejo, emerge com oportunidade o conceito de infantaria mecanizada, 

conforme o manual de campanha MD G 35-01 - Glossário das Forças Armadas - 

como sendo uma tropa de infantaria dotada de viaturas blindadas ou veículos de 

combate de infantaria sobre rodas, que lhe conferem grande mobilidade, relativa 

potência de fogo, ação de choque e proteção blindada. Conta com a aptidão à 

execução do combate terrestre embarcado ou desembarcado, conforme a situação e 

o terreno o exijam, com particularidade nas ações terrestres altamente móveis de 

natureza ofensiva, em especial as manobras de flanco, possuindo, também, 

capacidade para manter o terreno. 

Segundo Morgado (2017), esta definição faz-se necessária tendo em vista 

que em vários exércitos do mundo existe grandes unidades, valor brigada, sendo de 

cavalaria ou infantaria, que possuem a denominação de tropa mecanizada, porém 

possuem viaturas blindadas sobre lagartas em quase a totalidade de seus meios, o 

que não ajudaria no presente trabalho, pois as forças mecanizadas do Exército 

Brasileiro utilizam, em quase toda a sua composição de meios, viaturas blindadas 

sobre rodas. 

Aproveitando-se destes conceitos, Morgado (2017) também comenta que as 

brigadas de cavalaria mecanizada do EB devem ser vocacionadas para cumprir 

missões em ambientes operacionais complexos e terem a capacidade de resolver 

conflitos de média e baixa intensidade, atuando isoladamente, ou, na 

impossibilidade da resolução, fornecer o tempo necessário à chegada das Brigadas 

Blindadas, às quais possuem melhores condições para a solução de conflitos. 

Levando-se em consideração estes aspectos, tornou-se necessário o estudo 

de 02 (duas) Brigadas com naturezas semelhantes à cavalaria mecanizada 
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brasileira, oriundas de países considerados de primeira grandeza no contexto 

geopolítico, econômico e militar.  

Assim sendo, serão estudadas a Brigada Stryker do Exército dos Estados 

Unidos da América e a 6ª Brigada Ligeira Blindada do Exército Francês como 

embasamento e referência, especialmente no que tange a sua doutrina (forma de 

emprego em operações de força de cobertura) organização (estrutura 

organizacional) e material orgânico (Viaturas com seu armamento agregado) 

 
5.1 BRIGADA STRYKER (STRYKER BRIGADE COMBAT TEAM - SBCT)  

 

5.1.1 Generalidades 

 

Conforme Junior (2017), há alguns anos atrás o Exército Americano (US Army) 

padronizou a Brigade Combat Team (BCT) como a unidade básica de armas 

combinadas. Essa estrutura modular substituiu todos os tipos de brigadas de 

combate existentes anteriormente, compondo-se de uma força tática, auto-suficiente 

e padronizada.  

O US ARMY possui três tipos de BCT:  

    - Brigadas de Infantaria (Infantry BCT) com efetivo de 4.285 militares;  

    - Brigadas Blindadas (Armored BCT) com efetivo de 4.244 militares; e 

            - Brigadas Stryker (Stryker BCT) com efetivo de 4.439 militares. 

A missão da Bda Stryker do Exército dos Estados Unidos é desdobrar-se 

globalmente, em todo tipo de ambiente operacional, em particular nas operações em 

ambiente urbano. O seu deslocamento deve ser realizado de forma rápida, por ar, 

em condições de conduzir operações de forma independente ou integrando uma 

força de escalão superior.  

A Bda Stryker deve realizar o primeiro combate e apoiar o desdobramento 

das demais brigadas que chegam ao Teatro de Operações (TO), devendo 

desdobrar-se em até 96 horas, enquanto as demais estruturas desdobram-se em até 

120 horas. Constitui-se em uma força mecanizada estruturada em torno da viatura 

plataforma Stryker. A Vtr Stryker tem como requisito operacional ser transportada em 

aeronave C-130 em condições de ser empregada assim que desembarcar.  
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5.1.2 Organização 

 

A Bda Stryker é organizada para chegar rapidamente ao local da crise, mas 

não como força de assalto. O desdobramento é realizado em um aeroporto que 

esteja sob o controle de forças amigas. Esta organização é diferente das brigadas 

de Infantaria leves e pesadas. Esta Bda foi organizada para suprir o hiato entre 

forças leves e pesadas e atuar no contexto do conflito de amplo espectro e como 

parte da transformação do Exército (JUNIOR, 2017).  

A Bda está organizada da seguinte forma:  

- 3 (três) Batalhões de Infantaria Stryker; 

- 1 (um) Regimento de Cavalaria (Segurança, Reconhecimento e Aquisição 

de Alvos);  

- 1 (um) Grupo de Artilharia 155 mm; 

 - 1 (um) Batalhão Logístico; 

- 1 (uma) Companhia Comando; 

- 1 (uma) Companhia de Inteligência;  

- 1 (uma) Companhia de Comunicações; 

- 1 (uma) Companhia de Engenharia; e 

- 1 (uma) Companhia Anticarro.  

A seguir será apresentado o organograma das Unidades/Subunidades 

constituintes da Bda Stryker: 

 

       Figura 16: organograma Bda Stryker 
       Fonte: JUNIOR (2017) 
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5.1.3 Possibilidades 

 

As possibilidades da Bda, de acordo com o manual de campanha FM 3-21.31  

Stryker Brigade Combat Team, são as seguintes: 

- Combate aproximado mediante o emprego de armas combinadas. 

           - Mobilidade. 

- Alcance (rápido acesso e compartilhamento de informações). 

- Melhor compreensão situacional (Reconhecimento, Inteligência e 

monitoramento). 

- Letalidade.  

- Proteção da força que opera.  

- Interoperabilidade em operações conjuntas, operações multinacionais e 

interagências.  

- Operações em amplo espectro.  

- Operações simultâneas.  

- Operações de estabilidade e suporte (Stability and Support Operations – 

SASO), que consiste em operações de manutenção da paz, imposição da paz, 

proteção de coalizões e separação de beligerantes;  

- Operações em conflitos de pequena escala (Small Scale Contingencies – 

SSC), que consiste num rápido desdobramento para prevenir, conter, estabilizar ou 

terminar crises, com poder de determinar o resultado do conflito;  

- Operações em conflitos de grande escala (Major Theater Wars – MTW), 

que consiste em executar a ação principal em terrenos complexos e urbanos, 

economia de forças, reconhecimentos, vasculhamentos e ações limitadas de guarda, 

fixar e eliminar potenciais inimigos que foram ultrapassados, apoiar ataques, 

constituir a força de acompanhamento e apoio, e executar a segurança da área de 

retaguarda. 

A partir de sua composição e possibilidades, serão apresentados os seus 

elementos de combate, apoio de fogo e apoio ao combate, abordando sua 

constituição e principais missões, segundo o manual de campanha FM 3-21-31 – 

Stryker Brigade Combat Team. 
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5.1.4 O Batalhão de Infantaria 

 

Os batalhões de infantaria atuam como o principal elemento de combate da 

brigada e são organizados com três companhias de fuzileiros a três pelotões cada. A 

missão do batalhão de infantaria é destruir ou neutralizar as forças inimigas no 

espectro das operações do combate moderno. Além disso, procuram aproximar-se 

do inimigo através da manobra e do fogo, visando destruí-lo ou capturá-lo, repelir o 

seu assalto pelo fogo, contra-atacar ou realizar o combate aproximado (US ARMY, 

2003). 

 

 

             Figura 17: organograma do Batalhão de Infantaria Stryker 
             Fonte: US Army (2003) 
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5.1.5 O Regimento de Cavalaria 

 

O Regimento de Cavalaria (reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos) é 

a principal força destinanda a fornecer informações de combate para construir o 

conhecimento básico sobre o inimigo e terreno, proporcionando à brigada antecipar-

se, prevenir-se e dominar as ameaças, fornecendo a liberdade de manobra 

necessária às operações, conforme o manual de campanha FM 3-21-31 Stryker 

Brigade Combat Team. 

O Regimento de Cavalaria fornece uma grande quantidade de informações 

exigidas pelo comandante visando conduzir um planejamento adequado e visualizar  

as operações futuras no campo de batalha. Possui grande capacidade para 

enfrentar com sucesso os variados e únicos desafios de inteligência, vigilância e 

reconhecimento inerentes às operações de contingência de menor escala e nas 

principais áreas de operações, atuando como olhos e ouvidos do comandante. A sua 

organização é a seguinte:  

- 01 (um) Esquadrão de Comando e Apoio; 

- 01 (um) Esquadrão de Vigilância; e 

- 03 (três) Esquadrões de Reconhecimento. 

 

 Figura 18: organograma do Regimento de Cavalaria 
 Fonte: US Army (2003) 
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5.1.6 O Grupo de Artilharia de Campanha 

 

Possui a missão de apoio de fogo orgânico e de executar fogos de 

contrabateria. Sua organização é a seguinte:  

- 01 (uma) Bateria de Comando e Apoio; 

- 03 (três) Baterias de obuses; e 

- 01 (um) Pelotão de busca e aquisição de alvos. 

 

           Figura 19: organograma do Grupo de Artilharia de Campanha 
           Fonte: US Army (2003) 

 

Os Grupos de Artilharia das Brigadas Stryker são equipados atualmente com 

o obuseiro auto-rebocado de 155 milímetros M777A, constituindo-se na única 

Unidade que não possui seus meios sob a plataforma Stryker. O material, fabricado 

pela empresa norte-americana BAE- Systems Land and Armaments-Group, pesa 

4.200 quilogramas, sendo o mais leve e moderno obuseiro de calibre médio 

existente no mercado internacional. Seu reduzido peso relativo lhe confere grande 

mobilidade tática e estratégica ao possibilitar que seja helitransportado como carga 

externa, aerotransportado ou tracionado por veículos com capacidade de carga 

acima de 2,5 toneladas. O alcance varia de 24Km a 40Km dependendo do tipo de 

munição (PINHEIRO, 2017). 

Em que pese sua mobilidade um pouco mais restrita do que o restante da 

Brigada, Pinheiro (2017) ressalta que a tomada de posição é mais rápida e mitiga 

esta limitação, pois o obuseiro M777A2 é equipado com um Sistema de Controle 

Digital de Tiro (“Digital-Fire-Control-System”–DFCS) que inclui uma unidade de 
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navegação inercial, sistema de localização por satélite e sensor de movimento 

permitindo, assim, sua localização precisa e sua correta orientação, o que aumenta 

a precisão dos tiros. O sistema possibilita comunicação à voz e dados, de maneira 

integrada com o computador para controle da missão do chefe de seção, permitindo 

a conexão das peças com o centro de direção de tiro, bem como o processamento 

das missões e a transmissão dos elementos de tiro. 

 

5.1.7 A Companhia Anticarro 

 

Possui a capacidade de prover o apoio de fogo contra blindados inimigos no 

intuito de aumentar a letalidade, sobrevivência e capacidade de manobra da brigada. 

Sua organização é a seguinte: 

- 03 (três) Pelotões Anticarro; 

- 01 (uma) Seção de Comando; e 

- 01 (uma) Seção de Apoio de Fogo. 

 

               Figura 20: organograma da Companhia Anticarro 
               Fonte: US Army (2003) 
 
 

5.1.8 A Companhia de Engenharia 

 

A Companhia de Engenharia serve como principal meio de mobilidade da 

SBCT. Possui a missão de prover o apoio a manobra (mobilidade, contramobilidade 

e proteção), manobras de força e do estudo do terreno durante as operações. Sua 

organização é a seguinte:  
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- 03 (três) Pelotões de Engenharia; e 

- 01 (um) Pelotão de Apoio. 

 

              Figura 21: organograma da Companhia de Engenharia 
              Fonte: US Army (2003) 

 

5.1.9 A Companhia de Inteligência 

 

Possui a missão de prover a análise de inteligência, vigilância, 

reconhecimento e providenciar o suporte para a integração com a 2ª Seção do 

Estado-Maior da Brigada, em apoio à missão desta Grande Unidade. Sua 

organização é a seguinte:  

- 01 (um) Pelotão de análise de inteligência, vigilância e reconhecimento;  

- 01 (um) Pelotão de integração de inteligência, vigilância e reconhecimento;  

- 01 (um) Pelotão tático de inteligência; e  

- 01 (uma) Seção de análise meteorológica. 

 

              Figura 22: organograma da Companhia de Inteligência 
              Fonte: US Army (2003) 
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5.1.10 A Companhia de Comunicações 
 
 

Possui a missão de operar e gerenciar as operações de comando e controle 

da brigada, como integrante da divisão ou de qualquer outra rede do teatro de 

operações. Tem a capacidade de estabelecer e operar a rede de comando e 

controle a brigada, comunicações de voz e dados, e estabelecer um serviço de vídeo 

conferência. Sua organização é a seguinte: 

- 01 (um) Pelotão de Comunicações; 

- 02 (dois) Pelotões Nodais; e 

- 01 (uma) Seção de Operações de Rede. 

A companhia configura e gerencia a internet tática e as redes de dados dos 

postos de comando. A seção de operações de rede (NETOPS) estabelece um centro 

de operações e segurança de rede (NOSC) no posto de comando principal (PCP) da 

SBCT e no posto de comando tático (PCT). O pelotão nodal estabelece um centro 

de operações e segurança de rede alternativo no Posto de Comando Recuado da 

SBCT. A companhia de comunicações é responsável por conectar o SBCT à rede 

global de informações. 

 

 
Figura 23: organograma da Companhia de Comunicações 
Fonte: US Army (2003) 

 

5.1.11 O Batalhão Logístico 
 

O Batalhão Logístico realiza logística centralizada e baseada na distribuição, 

enquanto fornece suporte de serviços de saúde e reabastecimento de suprimentos 

das diversas classes para a brigada. No entanto, o B Log manterá as capacidades 
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de seus grupos funcionais suficientes para operações auto-sustentadas por 72 horas 

de duração.  

Sua organização é a seguinte: 

- 01 (uma) Companhia de Comando e Distribuição; 

- 01 (uma) Companhia de Manutenção; 

- 01 (uma) Companhia de Saúde; e 

- 01 (uma) Companhia de Apoio aos serviços de combate. 

 

               Figura 24: organograma do Batalhão Logístico 
               Fonte: US Army (2003) 
 

5.1.12 A Brigada Stryker nas operações de segurança 

 

Os propósitos das operações de segurança conforme o manual de campanha 

FM 3-98 Reconnaissance and Security Operations, consistem em alertar 

precocemente e com precisão as operações inimigas, em fornecer à força protegida 

tempo e espaço de manobra para reagir a uma ameaça e desenvolver a situação 

que permita ao comandante empregar a força protegida efetivamente. 

 As Unidades da Brigada Striker podem conduzir essas operações à frente, 

nos flancos ou à retaguarda de uma força maior. As operações de segurança 

proporcionam tempo de reação, espaço para manobra e proteção ao corpo principal. 

São caracterizadas por ações agressivas que visam reconhecer o terreno e reduzir 

as incógnitas relativas às informações inimigas. Com isso, mantém o contato para 
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garantir informações contínuas e fornecer relatórios precoces e precisos para a força 

protegida  estacionária ou em movimento (US ARMY, 2003). 

A Brigada Striker conduz operações de segurança atribuindo missões de 

segurança as suas Unidades subordinadas, empregando as suas forças em missões 

de vigilância, proteção e cobertura (US ARMY, 2003). 

Os conceitos referentes à Força de vigilância estão especificados no manual 

de campanha FM 3-21-31 (Brigada Stryker), consistindo em uma forma de operação 

de segurança que fornece principalmente um alerta antecipado para a força 

protegida. É apropriada para o emprego entre as unidades, os flancos expostos ou à 

retaguarda das forças estacionárias e móveis, também podendo ser usada à frente. 

É utillizada quando há pouca probabilidade de ação do inimigo, quando a 

força inimiga esperada é pequena, ou quando o corpo principal precisa de apenas 

um pouco de tempo para reagir de forma eficaz uma vez que é avisado. Caracteriza-

se por  fornecer segurança mínima com forças mínimas, economizando meios com 

base no risco calculado. Todas as Unidades da Brigada Stryker rotineiramente 

conduzem operações de vigilância em seus flancos expostos e espaços vazios 

existentes entre as forças. Em alguns casos, pode empregar um batalhão, com 

emprego de sensores de vigilância, reconhecimento e inteligência, a fim de vigiar 

uma área específica, ou o Regimento de Cavalaria pode ser usado para realizar uma 

missão de rastreamento. 

Semelhantemente à Força de Vigilância, o manual de campanha FM 3-21-31 

(Brigada Stryker) prescreve que a Força de Proteção é empregada quando o contato 

do inimigo é esperado e uma segurança adicional além da fornecida por uma 

vigilância é necessária. O propósito da força de proteção é proteger o corpo principal 

lutando para ganhar tempo enquanto também observa e relata as informações, 

impedindo a observação terrestre inimiga e direcionando fogos contra o corpo 

principal. A Força de Proteção difere de uma Força de Vigilância, pois contém poder 

de combate suficiente para derrotar, repelir ou desorganizar os elementos principais 

de uma força inimiga antes que eles possam envolver o corpo principal com fogos 

diretos. Emprega todos os meios a sua disposição, incluindo admitindo engajamento 

decisivo, no intuito de impedir que um elemento inimigo penetre na área protegida. 

No ensejo de aprofundar o estudo na Força de Cobertura, operação em foco 

no presente estudo, buscou-se um refinamento de conceito previstos no manual de 
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campanha FM 3-98 Reconnaissance and Security Operations (operações de 

reconhecimento e segurança).  

Neste escopo, a Força de Cobertura consiste em uma missão de nível 

Brigada, orientada pela força que protege a divisão ou o corpo, detectando o 

envolvimento de forças inimigas que tentam retardar ou interromper as operações 

em curso. Uma força de cobertura pode ser de natureza ofensiva ou defensiva. 

Todas as operações de força de cobertura são executadas de forma agressiva 

utilizando-se ao máximo as ações ofensivas.  

Ao contrário das forças de proteção, o manual de campanha FM 3-98 prevê 

que uma força de cobertura é taticamente auto-suficiente e capaz de operar 

independentemente do corpo principal. A força de cobertura opera longe do corpo 

principal para prover sua segurança, impedir a observação do inimigo e proteger o 

corpo principal de fogos diretos e indiretos efetivos.  

Neste aspecto, a Brigada pode executar operações com distância de 50 a 60 

quilômetros do corpo principal. As principais tarefas consistem em negar a 

informação do inimigo, conduzindo um contra-reconhecimento para destruir o 

reconhecimento inimigo e as forças inimigas dentro da sua zona de ação. Além 

disso, reconhece, rastreia, ataca, defende e retarda conforme necessário, impedindo 

que forças inimigas contornem e afetem o corpo principal (US ARMY, 2015). 

Para o cumprimento desta missão, a Brigada Striker avança em uma frente 

ampla e realiza operações semelhantes ao reconhecimento de zona. Há a previsão 

de emprego de elementos de aviação, progredindo em coordenação com a F Cob 

face a um Flanco exposto da mesma. No contato com o inimigo, estes recursos 

aéreos envolvem e destroem as forças inimigas de acordo com a intenção do 

comandante, informando a localização, composição e disposição do inimigo às 

forças terrestres. Caso a força de cobertura encontre uma lacuna nas defesas 

inimigas, ela se prepara para penetrar nesta defesa. Se a força de cobertura não for 

bem sucedida, existe a possibilidade do comandante do corpo principal atacar as 

vulnerabilidades inimigas no tempo desejado com suas forças anteriormente não 

comprometidas. 

O manual de campanha FM 3-98 (Reconnaissance and Security Operations ) 

prevê o emprego da F Cob em operações defensivas e ofensivas. A força de 

cobertura avançada consiste em uma operação de cobertura ofensiva com a tarefa 
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orientada para localizar e penetrar na zona de segurança e defesas avançadas de 

uma força inimiga desdobrada para destruir o inimigo. Na figura abaixo, encontra-se 

o dispositivo da Brigada Striker durante uma Força de Cobertura Avançada: 

 

                 Figura 25: dispositivo da Brigada Striker em uma operação de F Cob Avçd  
                 Fonte: US Army (2015) 
 
 

5.1.13 Os Veículos Blindados sobre rodas Stryker 

 

A fim de amparar o presente estudo, há a necessidade de conhecer a 

plataforma de combate STRYKER em suas diversas versões para seus diferentes 

elementos de combate, apoio ao combate e logística. O aspecto mais relevante 

repousa na uniformidade de seus meios blindados embarcados em um mesmo 

chassi sobre rodas com diferentes acessórios, equipamentos, optrônicos, sensores e 

armamentos, peculiares às atividades e tarefas inerentes a cada natureza de tropa. 

Com o intuito de proporcionar os meios adequados para o cumprimento das 

missões dentro do campo de batalha moderno, foi desenvolvida nos Estados Unidos 

da América uma nova família de blindados sobre rodas, a qual atende aos requisitos 

técnicos e operacionais do exército norte-americano, para mobiliar a Bda Stryker 

(CHARLES, 2008). 

Segundo Charles (2008) os militares norte-americanos chegaram a testar e 

avaliar algumas viaturas, como o Piranha III, da Suíça MOWAG, e o Centauro, do 

consórcio italiano IVECOFIAT-OTOMELARA. Entretanto, decidiu-se por desenvolver 
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e fabricar uma viatura própria, sem ficar dependente de outros países. Existem 309 

(trezentos e nove) viaturas Stryker em cada Brigada, estando distribuídas, por tipo, 

da seguinte forma:  

- 108 (cento e oito) viaturas blindadas de combate de fuzileiro;  

- 09 (nove) viaturas blindadas anticarro;  

- 36 (trinta e seis) viaturas blindadas morteiro;  

- 48 (quarenta e oito) viaturas blindadas de reconhecimento;  

- 13 (treze) viaturas blindadas de apoio de fogo;  

- 09 (nove) viaturas blindadas de engenharia;  

- 39 (trinta e nove) viaturas blindadas comando; 

- 17 (dezessete) viaturas blindadas ambulância;  

- 03 (três) viaturas blindadas de defesa química, biológica e nuclear; e  

- 27 (vinte e sete) viaturas blindadas de combate. 

A figura abaixo especifica a distribuição das diversas versões da viatura 

Stryker no âmbito da Brigada: 

 

                 Figura 26: distribuição das Vtr Stryker no âmbito da Brigada Stryker 
                 Fonte: Charles (2008) 

 

Os principais dados técnicos comuns a todas as viaturas são os seguintes: 

- tração: 8X8; 

- velocidade máxima: 120 Km/h; 

- autonomia: 480 km; 

- rampa: 60%; 

- inclinação lateral: 30%; 
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- degrau: 57 cm; 

- fosso: 2,1 m; 

- blindagem contra projéteis de 14,5 mm, podendo receber blindagem 

adicional; 

- sistema de detecção de contra ataques químicos, biológicos e nucleares; 

- reduzida assinatura térmica; 

- capacidade de ser transportada em aeronaves C-130, C-5 e C-17; 

- peso: 18 toneladas; 

- alcance: 500 Km; e 

- motor: Caterpillar com 350 Hp (DYNAMICS, 2018). 

     A seguir, serão apresentadas as diversas versões da plataforma Stryker: 
 

a) A Viatura Blindada de Combate de Fuzileiro (M 1126) 

    Além dos dados comuns a todas as Vtr, possui as seguintes especificações:  

 - fornece transporte protegido para um grupo de combate e apoio de fogo 

direto durante o ataque desembarcado; 

 - capacidade de transportar 11 homens; e  

            - armamento: canhão de 40 mm, metralhadora .50 e metralhadora 7,62 mm 

(TECHNOLOGY, 2018). 
 

 
                                 Figura 27: Viatura Blindada de Combate de Fuzileiro M1126 
                             Fonte: TECHNOLOGY (2018) 

 

b) A Viatura Blindada Anticarro M1134 

     Além dos dados comuns a todas as Vtr, possui as seguintes especificações:  
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 - cumpre as missões táticas com mísseis guiados contra carros de combate e 

blindados, propiciando seu elevado índice de letalidade;  

- capacidade de transportar 6 homens; 

           - 02 lançadores de míssil TOW, carrega 10 mísseis e metralhadora 7,62 mm 

(TECHNOLOGY, 2018). 
 

 

                        Figura 28 – Viatura Blindada Anticarro M1134 

                        Fonte: TECHNOLOGY 2018 
 

       c) A Viatura Blindada Morteiro M1129 

           Além dos dados comuns a todas as Vtr, possui as seguintes especificações:  

           - integra os batalhões de infantaria, regimento de cavalaria, sendo equipados 

com o morteiro120mm RMS6L;  

          - capacidade de transportar 5 homens; e  

          - sistema informatizado de controle de fogo (TECHNOLOGY, 2018). 
 

 
                                   Figura 29 – Viatura Blindada Morteiro M1129            
                                   Fonte: TECHNOLOGY 2018 
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d) A Viatura Blindada de Reconhecimento M1127 

    Além dos dados comuns a todas as Vtr, possui as seguintes especificações:  

- possui uma plataforma com sensores especializados em reconhecimento, 

vigilância, monitoramento e inteligência dos regimentos de cavalaria e frações de 

exploradores, voltados para operações de reconhecimento e vigilância;  

- capacidade de transportar 7 homens; e 

          - armamento: metralhadora .50 e canhão de 40 mm (TECHNOLOGY, 2018). 
 

 
                            Figura 30 – Viatura Blindada de Reconhecimento M1127 

                            Fonte: TECHNOLOGY 2018 
 

e) A Viatura Blindada de Apoio de Fogo M1131 

    Além dos dados comuns a todas as Vtr, possui as seguintes especificações:  

- vigilância automatizada, aquisição de alvos, identificação de alvos, 

rastreamento de alvos, designação de alvos, localização da posição e funcionalidade 

de comunicações com transmissão instantânea para o sistema de apoio ao fogo; 

- capacidade de transportar 4 homens; e 

          - armamento: canhão de 40 mm (TECHNOLOGY, 2018). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
                         Figura 31 – Viatura Blindada de Apoio de Fogo M1131 
                            Fonte: TECHNOLOGY 2018 
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f) A Viatura Blindada de Engenharia M1132 

   Além dos dados comuns a todas as Vtr, possui as seguintes especificações:  

- mobilia a Companhia de Engenharia; 

- transporte e apoio aos engenheiros de combate no campo de batalha; 

- sistemas de redução de obstáculos e dispositivos de detecção de minas; 

- capacidade de transportar 8 homens; 

- armamento: canhão de 40 mm; e 

          - dispositivo de abertura de brecha do tipo rolo (TECHNOLOGY, 2018). 
 

 

             Figura 32 – Viatura Blindada de Engenharia M1132 
              Fonte: TECHNOLOGY 2018 

 

g) A Viatura Blindada de Comando M1130 

    Além dos dados comuns a todas as Vtr, possui as seguintes especificações:  

- utilizada dentro da brigada para fornecer meios destinados a receber 

informações, analisar, transmitir dados e empregar forças de controle que realizam 

missões de combate; 

- permite a conscientização e compreensão situacional aprimorada 

possibilitando aos comandantes sincronizar e empregar forças amplamente 

dispersas e altamente móveis em pontos decisivos da operação;  

- capacidade de transportar 5 homens; e 

          - armamento: metralhadora .50 e canhão de 40 mm (TECHNOLOGY, 2018). 
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                         Figura 33 – Viatura Blindada de Comando M1130 
                            Fonte: TECHNOLOGY 2018 
 

h) A Viatura Blindada Ambulância M1133 

    Além dos dados comuns a todas as Vtr, possui as seguintes especificações:  

- capacidade de evacuação, incluindo atendimento de emergência reforçada 

pelo médico e um ambiente protegido com iluminação adequada e equipamentos 

médicos acessíveis;  

- capacidade de transportar 2 homens; 

- 4 a 6 leitos; e 

          - capacidade de ambulatório (TECHNOLOGY, 2018). 
 

 
             Figura 34 – Viatura Blindada Ambulância M1133 
              Fonte: TECHNOLOGY 2018 
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i) A Viatura Blindada de Defesa Química, Biológica e Nuclear (DQBN) M1135 

   Além dos dados comuns a todas as Vtr, possui as seguintes especificações:  

- possui sensor de DQBN, sistema meteorológico, sistema de sobrepressão 

positiva DQBN (onde a pressão de ar interior é mais elevada do que a pressão de ar 

ambiente fora) minimizando a contaminação cruzada de amostras através de 

instrumentos da detecção; 

- fornece a proteção ao grupo e permite operações estendidas; 

- capacidade de transportar 4 homens; 

           - armamento: metralhadora .50 e canhão de 40 mm (TECHNOLOGY, 2018). 
 

 
                                 Figura 35 – Viatura Blindada de Defesa Química, Biológica e Nuclear M1135 
                                 Fonte: TECHNOLOGY 2018 
j) A Viatura Blindada de Combate 

   Além dos dados comuns a todas as Vtr, possui as seguintes especificações:  

- veículo blindado de combate com canhão de 105 milímetros, com base no 

chassi canadense Lav III Light-Armored, fabricado pela General Dynamics Land 

Systems; 

- equipado para apoiar operações de combate de infantaria; 

- armazena 18 munições de canhão 105mm; 

- capacidade de transportar 3 homens; e 

           - armamento: metralhadora 7,62 mm (coaxial), Mtr .50 e Can 105 mm 

(TECHNOLOGY, 2018). 
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                                 Figura 36 – Viatura Blindada de Combate M1128 
                                 Fonte: TECHNOLOGY 2018 

 

5.2 A BRIGADA BLINDADA DO EXÉRCITO FRANCÊS 

 

Neste momento, o estudo voltar-se-á a uma Grande Unidade do Exército 

Francês, tendo como referência a 6ª Brigade Légère Blindée (6ª Brigada Blindada 

Ligeira), uma das oito Brigadas Multi-Tarefas que estão à disposição do Comando 

da Força de Ação deste país. A sede da Brigada está situada em Nimes, possuindo 

a capacidade de desdobrar-se em qualquer teatro de operações, empregando o 

poder de fogo, agilidade e mobilidade estratégica. 

A Brigada consiste em uma Grande Unidade formada para uma dada missão, 

a partir de estruturas de tempo de paz. É interarmas, modular, coerente e capaz de 

manobrar articulada em torno de um comando único, sendo geralmente organizada 

em uma estrutura quaternária.  

A sua composição está baseada em elementos de combate e apoio ao 

combate do Exército, Marinha e Legião Estrangeira, especificadas conforme relação 

abaixo: 

- Companhia de Comando e Comunicações dotada da Vtr VAB; 

- Regimento de Cavalaria dotado da Viatura Blindada de Reconhecimento 

sobre Rodas AMX 10 RC; 

- Regimento de Cavalaria Estrangeira dotado da Viatura Blindada de 

Reconhecimento sobre Rodas AMX 10 RC; 

- Regimento de Cavalaria Estrangeira dotado da Vtr VAB; 
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- Regimento de Infantaria Estrangeira dotado da Viatura Blindada de Combate 

de Infantaria (VBCI) Francesa; 

- Regimento de Infantaria Naval dotado da Vtr VAB; 

- Regimento Artilharia Naval dotado de canhões TRF1, obuseiro 

autopropulsado Caesar; e 

- Regimento de Engenharia Estrangeiro. 

O caderno de instrução do Exército Francês - Le cahier de la cavalerie blindée 

(O caderno da cavalaria blindada) - apresenta as seguintes possibilidades 

específicas da Brigada Blindada: 

- adquirir informações, em particular sobre as intenções do inimigo, 

informando com oportunidade e através do contato oriundo de diversas fontes; 

- criar a surpresa ou retomar a iniciativa, com uma certa ação de choque, 

possivelmente após um movimento de grande amplitude, proporcionando um 

elevado poder de fogo, variado e preciso, isolado ou acompanhado; 

- lidar com uma ameaça imprevista, explorar uma situação favorável, mudar 

de uma área de operações para outra ou intervir a favor de uma Unidade em 

dificuldade através da sua ação de choque e capacidade única de desdobrar-se 

dentro de prazos muito curtos; 

- apoiar a ação da infantaria, incluindo a ação em zonas urbanas e 

conturbadas; 

- controlar o ambiente, incluindo áreas mais extensas ou quando o terreno 

está mais amplo, graças a sua mobilidade e autonomia; e 

- influenciar nas percepções do inimigo pela sua visibilidade, capacidade 

dissuasória e a capacidade de reversibilidade fornecida pela diversidade de seus 

materiais. 

 

5.2.1 Composição dos elementos de combate 

 

O Manual de emprego do Grupamento Tático Operativo Interarmas Blindado 

(2012) caracteriza a tropa blindada sempre atuando em um contexto de armas 

combinadas, a fim de obter complementaridade dos efeitos produzidos, em particular 

com os da infantaria e das unidades de cavalaria, a partir das suas próprias 

capacidades, formação específica e características de interação. O espírito de 
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iniciativa conferido aos escalões mais baixos, a velocidade e o rigor da execução na 

manobra, permitem explorar e melhorar as qualidades de mobilidade, proteção e 

poder de fogo que caracterizam a cavalaria blindada francesa. 

Neste ensejo, serão apresentadas as Unidades de Cavalaria, Infantaria e 

Artilharia da Brigada Ligeira Blindada, enfatizando sua organização e meios 

blindados de combate e apoio ao combate.  

 

5.2.1.1 O REGIMENTO DE CAVALARIA AMX 10 RC 

 

A partir do ano de 2016, segundo La Direction des Etudes et de la Prospective 

du Armée France (Direção de Estudos de Prospectiva do Exército Francês) houve 

uma reestruturação na Cavalaria do Exército francês reestruturando-a em Unidades 

quaternárias. Neste escopo, os Regimentos de Cavalaria dotado da Viatura Blindada 

de Reconhecimento (VBR) AMX 10 RC passaram a organizar-se da seguinte 

maneira: 

- 03 (três) Esquadrões com VBR AMX10 RC e a Viatura Blindada Leve (VBL); 

- 01 (um) Esquadrão de reconhecimento e intervenção; 

- 01 Esquadrão de Comando e Apoio. 

 

               Figura 37 – Organização do Regimento de Cavalaria AMX 10 RC 
               Fonte: Arme de Terre (2014) 
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Conforme observado na figura acima, basicamente há a integração entre as 

VBR AMX 10 RC e as VBL Panhard no âmbito dos Pelotões oriundos dos Esqd de 

Cavalaria. Entretanto, no âmbito do Esqd de Reconhecimento e Intervenção, existem 

somente as VBL Panhard com versões dotadas de Mtr MG 7,62mm e Míssil MILAN. 

Segundo o manual de emprego da Grande Unidade Blindada (2012), esta 

possui como características básicas a velocidade, potência de fogo, emprego em 

profundidade e/ou surpresa. Agindo na frente e/ou nos flancos, podem por si 

mesmos procurar informações através de fogo ou observação. Uma vez que as 

informações são adquiridas, estas são protegidas por seu poder de fogo direto e 

preciso e sua proteção blindada, sendo os únicos capazes de romper um forte 

dispositivo inimigo. 

Para isso, eles utilizam a sua mobilidade ao máximo para desbordar, 

contornar ou conduzir o encontro das ações de combate. No decorrer da ação, as 

formações blindadas podem reverter a relação de força através de contra-ataques 

ou apoiar unidades de infantaria com fortes e precisos fogos diretos. A sua 

mobilidade e sistema de comando e controle permitem-lhes controlar grandes áreas 

em que constantemente fornecem contato e inteligência ambiental. Presente ao 

longo de uma área de compromisso, garantem a liberdade de circulação nos eixos e 

são susceptíveis de intervir de forma rápida e poderosa em qualquer ponto da área 

(ARME DE TERRE, 2012). 

Sendo assim, serão apresentadas as viaturas blindadas deste Regimento: 

a) VBR AMX 10 RC 

O AMX-10 RC surgiu pela primeira vez no final dos anos 1970, em um esforço 

para substituir o Panhard RBA Heavy Armored Car, que foi então se aproximando de 

30 anos em serviço. O projeto foi iniciado nas oficinas de construção de Issy-les-

Moulineaux em setembro de 1970. O primeiro AMX 10 RC entrou em serviço em 

1979, tendo como finalidade para o Exército Francês como sendo um caça tanques 

sobre rodas. Em 2000, os RC foram modernizados para o padrão atual e espera-se 

que permaneçam em serviço até 2020-2025, período em que devem ser substituídos 

pelo Jaguar EBRC (ENCICLOPEDIA, 2016). 
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               Figura 38 – Viatura Blindada sobre rodas AMX 10 RC 
               Fonte: Enciclopedia (2016) 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

TRIPULAÇÃO 4 

ARMAMENTO 1 x 105mm, 1 X 7,62mm MG e 2X2 
Lança Fumígenos 

MUNIÇÃO 38 x 105mm e 3000 7,62mm 

MOTOR Baudoin 280 Hp 

VELOCIDADE MÁXIMA 80 Km/h 

ANFÍBIO SIM 

SISTEMA DQBN SIM 

PESO 15,880 Ton 

RAIO DE AÇÃO 1000 Km 

SISTEMA DE VISÃO NOTURNA SIM (termal e luz residual) 

Tabela 06 – Especificações técnicas da Viatura Blindada sobre rodas AMX 10 RC 
Fonte: Foss (2006) 

 

b) Viatura Blindada Leve Panhard 

As primeiras especificações desta Vtr vieram em 1985, sendo entregue pelo 

grupo de defesa geral Trusted Panhard (anteriormente Panhard) com o seu 

desenvolvimento aprovado em 1987. As especificações foram para fornecer ao 

exército um veículo com o mesmo tipo de velocidade e agilidade do que o VLTT 

(Peugeot P4) já em serviço (uma versão de licença-construído do Mercedes-Benz G-
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Class) desde 1980. Assim, o novo veículo deveria ser à prova de tiros 7,62mm, 

proteção contra estilhaços, proteção em ambiente QBN e resistente às minas. 

 

                                  Figura 39 – Viatura Blindada Leve Panhard 
                                  Fonte: Enciclopedia (2016) 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

TRIPULAÇÃO 3 

ARMAMENTO 1 x Lançador Míssel Milan, 1 X 7,62mm 
MG  

MUNIÇÃO 6 x 105mm e 3000 7,62mm 

MOTOR Peugeot 415 Hp 

VELOCIDADE MÁXIMA 95 Km/h 

ANFÍBIO NÃO 

SISTEMA DQBN SIM 

PESO 3,590 Ton 

RAIO DE AÇÃO 800 Km 

SISTEMA DE VISÃO NOTURNA SIM (termal e luz residual) 

Tabela 07 – Especificações técnicas da VBL Panhard 
Fonte: Foss (2006) 

 

5.2.1.2 O REGIMENTO DE INFANTARIA ESTRANGEIRA 

 

O Regimento de Infantaria Estrangeira beneficia-se de uma longa tradição de 

conflitos e intervenções, incluindo missões recentes nos Balcãs, Afeganistão, 

passando pela costa do Marfim e pela República Centro-Africana, acrescentando 
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experiências adicionais. O Regimento é dotado da Viatura Blindada de Combate de 

Infantaria (VBCI) e VAB possuindo mais de 135 (cento e trinta e cinco) exemplares, 

além de viaturas blindadas leve Panhard. A sua estrutura organizacional é a 

seguinte:  

• Companhia de Comando e Logística; 

• Companhia de Administração e Apoio; 

• 5 (cinco) Companhias de Combate; 

• Companhia Anticarro; 

• Companhia de Reconhecimento e Apoio: 

• Seção de Reconhecimento; (SRR); 

• Seção Anticarro; e 

• Seção de Atiradores de Elite. 

a) A Viatura Blindada de Combate de Infantaria (VBCI) 

A VBCI é uma viatura blindada de combate de infantaria estilo moderno, com 

oito rodas e uma construção modular, inspirado no Mowag piranha III. A VBCI entrou 

em serviço em 2008, com 630 (seiscentos e trinta) veículos produzidos até 2015. 

Equipa as unidades do exército francês e tem sido vista em serviço no Afeganistão e 

no Mali. (ENCICLOPEDIA,2016). 

 

                          Figura 40 – Viatura Blindada e Combate de Infantaria 
                          Fonte: Enciclopedia (2016) 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

TRIPULAÇÃO 2 + 9 

ARMAMENTO 1 x Can 25mm, 1 X 7,62mm MG  
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MUNIÇÃO Não disponível 

MOTOR Renault 550 Hp 

VELOCIDADE MÁXIMA 100 Km/h 

ANFÍBIO NÃO 

SISTEMA DQBN SIM 

PESO 28,0 Ton 

RAIO DE AÇÃO 750 Km 

SISTEMA DE VISÃO NOTURNA SIM (termal e luz residual) 

Tabela 08 – Especificações técnicas da VBCI 
Fonte: Foss (2006) 

 

b) A VAB 

VAB significa "Veículo Blindado de Vanguarda" sendo uma viatura blindada 

de transporte de pessoal e a mais utilizada pelo exército francês. A sua produção 

teve início em 1976, com a configuração 4 × 4 e 6 × 6, derivando em 35 (trinta e 

cinco) variantes com exportações para 15 (quinze) países ao longo do tempo. Com 

3.900 veículos, o exército francês é o maior operador. Atualmente, a maioria dos 

veículos são modernizados, enquanto há uma segunda geração VAB (chamado MK. 

II) atualmente desenvolvido para escoltas de comboio (ENCICLOPEDIA, 2016). 

Segundo Foss (2006), dentre as especificações do projeto, o blindado deveria 

possuir proteção QBN e capacidade anfíbia (sua propulsão na água é por suas 

rodas ou jatos de água). Caracteriza-se por ser um veículo levemente blindado para 

fornecer à infantaria proteção básica contra estilhaços e armas de infantaria ligeira. 

Estas características foram ditadas pelo seu possível uso no caso de uma guerra 

convencional que poderia eclodir contra o Pacto de Varsóvia, em particular, as 

capacidades anfíbias eram necessárias para transpor os rios no leste europeu. 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Figura 41 – VAB 4X4 
                                  Fonte: Enciclopedia (2016) 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

TRIPULAÇÃO 2 + 10 

ARMAMENTO 1 x 12,7mm MG  

MUNIÇÃO Não disponível 

MOTOR Renault 220 Hp 

VELOCIDADE MÁXIMA 92 Km/h 

ANFÍBIO SIM 

SISTEMA DQBN SIM 

PESO 13,0 Ton 

RAIO DE AÇÃO 1000 Km 

SISTEMA DE VISÃO NOTURNA SIM (termal e luz residual) 

Tabela 09 – Especificações técnicas da VAB 
Fonte: Foss (2006) 

 

5.2.1.3 O REGIMENTO DE ARTILHARIA NAVAL 

 

O Regimento de Artilharia Naval possui o efetivo de 950 (novecentos e 

cinquenta) homens articulados em 6 (seis) baterias de artilharia, sendo organizado 

em: 

- 01 (uma) bateria de comando e logística; 

- 02 (duas) baterias de artilharia equipadas com obuseiros autopropulsados 

do tipo CAESAR de 155mm; 

- 01 (uma) bateria de artilharia com mísseis terra-ar; 

- 01 (uma) bateria de artilharia de Inteligência; e 

- 01 (uma) bateria de artilharia reserva de intervenção. 

O Regimento de Artilharia é orgânico da Brigada onde o Regimento cumpre o 

papel de apoio de fogo de artilharia fixa. Consiste em uma unidade altamente móvel, 

treinada para a guerra anfíbia desde a sua formação inicial.  

A sua grande mobilidade é resultante dos meios de apoio de fogo serem 

autopropulsados e compatíveis com a natureza da Brigada (sobre rodas). Neste 

desígnio, será apresentada a Viatura Blindada de Combate Obuseiro 

Autopropulsado (VBCOAP) Caesar 155mm, considerada o estado da arte no apoio 

de fogo terrestre mecanizado. 
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          a) Viatura Blindada de Combate Obuseiro Autopropulsado (VBCOAP) 

CAESAR 155mm  

A Viatura Blindada de Combate Obuseiro Autopropulsado CAESAR 155mm 

possui múltiplos propósitos, tendo como principais características do sistema de 

armamento: mobilidade, facilidade de implementação, capacidade de disparo 

sustentada e sobrevivência (compatível com o padrão de calibre 155mm 

(RECOGNITION, 2017). 

Segundo o sítio Army Recognition, este obuseiro é totalmente interoperável 

com munição de calibre da OTAN. Cumpre os requisitos operacionais, seja qual for o 

nível de conflito, o teatro de operações ou a natureza das forças envolvidas, graças 

a sua mobilidade tática e manobrabilidade (chassis de caminhão 6x6). Assim, 

CAESAR é capaz de apoiar todos os tipos de unidades motorizadas, mecanizadas 

ou blindadas, incluindo as forças de ação rápida. O poder de fogo do CAESAR é 

maximizado por sua velocidade de operação, maior alcance e precisão aprimorada. 

Ele dispara seis tiros e está fora de ação em menos de 2 minutos. Ademais, é eficaz 

em todas as missões de combate, tais como o fogo direto, em profundidade, contra-

bateria e, até mesmo, na defesa costeira.  

 

                       Figura 42 –VBCOAP CAESAR 155mm 
                       Fonte: Enciclopedia (2016) 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

TRIPULAÇÃO 5 
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ARMAMENTO Can 155mm /1 x 7,62mm MG  

MUNIÇÃO 52 x 155MM 

MOTOR EURO 4 240 Hp 

VELOCIDADE MÁXIMA 90 Km/h 

ALCANCE ÚTIL 40 Km 

SISTEMA DQBN SIM 

PESO 18,0 Ton 

RAIO DE AÇÃO 600 Km 

SISTEMA DE VISÃO NOTURNA SIM  

Tabela 10 – Especificações técnicas da VBCOAP 155MM CAESAR 
Fonte: Foss (2006) 

 

5.2.1 A Brigada Blindada Ligeira em operações de Segurança 

 

O caderno de instrução - Cours de Tactique Theorique (Curso Tático 

Teórico) considera o dispositivo comumente adotado por uma força em movimento 

sendo de forma articulada. Através dos tempos, uma vez que os exércitos 

adquiriram a competência de operar de forma articulada e não em uma massa (caso 

de romanos, cartagineses, então, depois de um longo tempo, pela infantaria Suíça e 

dos exércitos mongóis) os exércitos adotaram sistematicamente um duplo 

escalonamento prevalecendo até os dias atuais. Em razão disso, as operações de 

segurança classificam-se em:  

● escalonamento "na direção de avanço", em uma vanguarda, um corpo 

principal e uma retaguarda; 

● dimensionamento "nos flancos", ampliando o corredor de progressão da 

rota principal, realizando uma flancoguarda com apoio de unidades de inteligência; e 

● flancoguarda caracterizada por ser uma operação em que a força é capaz 

de combater proporcionando o tempo necessário para dissipar o efeito da surpresa 

tática, além de permitir, quando apropriado, o compromisso de reorientar o grosso. A 

flancoguarda opera em duas linhas paralelas: primeiro, a linha de parada, próxima 

do eixo de progressão do grosso, onde ele vai protegê-lo do combate. Esta linha de 

parada (na prática, uma sucessão de posições de bloqueio) deve, portanto, 

favorecer o combate defensivo. Sendo assim, entre a linha de parada e o eixo de 
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progressão do grosso, a unidade de flancoguarda deve proporcionar um itinerário de 

progressão, através do qual pode progredir em paralelo ao grosso sem dificultar ou 

atrapalhar seu movimento. 

 

               Figura 43 – Representação gráfica de uma operação de segurança 
               Fonte: Arme de Terre (2014) 

 

O manual de emprego do Grupamento Tático Interarmas Blindado (GTIA Bld) 

define que a flancoguarda tem como missões: informar e cobrir, numa base fixa ou 

móvel, a formação em questão e, possivelmente realizar a ligação com as Unidades 

vizinhas. A finalidade é garantir a segurança lateral da força protegida na melhor das 

situações parar ou desviar qualquer ação ofensiva inimiga, pelo menos atrasando-o 

para que a brigada obtenha tempo de reação. Portanto, caracteriza-se em preservar 

a liberdade de ação do escalão superior permitindo que cumpra sua missão. A 

flancoguarda é um caso específico de cobertura e por isso é uma missão de 

segurança. 

Além destas características, este manual de emprego prevê que dentro de um 

quadro de ação, a GTIA Bld pode realizar esta operação no contexto de uma 

defensiva ou ofensiva, podendo ser uma flancoguarda fixa ou móvel. Neste último 

caso, a missão é particularmente delicada, uma vez que a direção da progressão é 

diferente da esperada direção de combate ou aproximação inimiga. 

O dispositivo pode ser composto de duas Unidades elementares na primeira 

etapa na linha de Vigilância, instruído a informar e travar qualquer inimigo e 2 (duas) 



138 

 

 

Unidades na linha parada de segundo nível, além de uma reserva. A manutenção de 

uma reserva é indispensável para a realização de contra-ataques limitados, 

devendo, portanto, ser composta de pelo menos frações dotadas de AMX 10 RC 

(ARME DE TERRE, 2012). 

 

               Figura 44 – Representação gráfica de uma operação de flancoguarda móvel  
 Fonte: Arme de Terre (2012) 
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6 PROPOSTA DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PARA A BRIGADA DE 

CAVALARIA MECANIZADA 

 
“O verdadeiro desafio não é inserir uma ideia nova na mente 

militar, mas sim expelir a ideia antiga.” (Lidell Hart) 
 

Considerando o desdobramento estratégico proveniente do OEE 1 - Contribuir 

com a dissuasão extrarregional - da PMT, tendo a estratégia 1.1 - Ampliação da 

Capacidade Operacional - e a Aç Estrt 1.2.4 - Mecanizar a Força Terrestre, como 

marcos que balizaram o estudo em pauta, pode-se depreender algumas 

observações: 

a. a articulação no território nacional e as características intrínsecas das Bda 

C Mec, dificultam a execução plena das principais Estratégias de Emprego utilizadas 

pelas Forças Armadas na sua Doutrina Militar de Defesa: dissuasão e presença. 

Fato que justifica esta assertiva repousa na sua limitada mobilidade tática e 

estratégica, reduzida capacidade de identificação, reconhecimento, vigilância e 

aquisição de alvos, proveniente da defasagem tecnológica de suas Vtr Bld orgânicas 

para os dias atuais. 

b. dentro da Concepção Estratégica de Emprego do Exército (SiPlex 4), nas 

situações de crise/guerra, em especial os princípios da resposta imediata e da 

atuação ampliada, há o atendimento parcial pela atual Bda C Mec, em especial pelo 

considerável hiato tecnológico nos seus materiais Bld existentes, impactando 

diretamente na sua capacidade operacional e poder de combate. 

c. a 4ª Bda C Mec constitui uma Força de Emprego Estratégico, enquanto a 

1ª, 2ª e 3ª Bda C Mec constituem-se Forças de Emprego Geral. Neste interim, as 

características das tropas no combate moderno tendem a ser afloradas, com realce 

à modularidade, elasticidade e sustentabilidade, destacando-se a 4ª Bda C Mec por 

sua importância no contexto de emprego. 

d. as Bda C Mec possuem como vocações prioritárias para o emprego a 

defesa da pátria e a realização de Operação de Faixa de Fronteira, especialmente 

as operações convencionais. Neste caso, insere-se a importância da Operação de 

Segurança como a Força de Cobertura.  

e. a Bda C Mec atinge parcialmente as características da F Ter da Era do 

Conhecimento a partir da geração de capacidades em seus elementos de emprego 
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considerando as características da Flexibilidade, Adaptabilidade, Modularidade, 

Elasticidade e Sustentabilidade (FAMES). 

f. a prioridade ressaltada pelo Planejamento Estratégico do Exército referente 

às capacidades operativas da ação terrestre (modernizar a capacidade mecanizada das 

brigadas de cavalaria mecanizada) e apoio de fogo (implantar meios mecanizados para o 

apoio de fogo para as forças mecanizadas). 

g. a comparação realizada a partir dos Quadros de Cargo das Unidades constituintes da 

Bda com o previsto na base doutrinária depreende que a criação de frações como o Grupo de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas e Turma de Caçadores nos RC Mec e RCB 

necessitam de um arcabouço teórico não existente em manuais para seu emprego. 

Como consequência, a proposta a ser apresentada visa o preenchimento de 

lacunas existentes que impossibilitam a Bda C Mec atual atingir com efetividade as 

expectativas e prescrições da Concepção Estratégica do Exército. 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

A formulação da presente proposta está baseada nos seguintes aspectos, 

todos já abordados nos capítulos anteriores deste trabalho:  

1) A Brigada é a Grande Unidade básica de combinação de armas, com 

unidades de combate, de apoio ao combate e apoio logístico, capaz de atuar 

independentemente e de durar na ação.  

2) A situação atual das Bda C Mec.  

3) A Concepção Estratégica do Exército (CEEx – SIPLEx 4). 

4) O Plano de Estruturação do Exército (PEEx – SIPLEx 6). 

5) As doutrinas básicas do EB, em particular a inovação do planejamento 

baseado em capacidades, com os reflexos sobre a organização, materiais e a 

concepção de emprego das Bda C Mec. 

6) As propostas existentes, no BRASIL e nos Exércitos dos EUA e França, de 

interesse para os escalões dos elementos de combate, apoio ao combate e logística 

orgânicos da Bda C Mec. 

7) A bibliografia existente referente às operações de Força de Cobertura. 

O estado final desejado para os objetivos da proposta são os seguintes:  
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1) capacitar as Bda C Mec para cumprir missão de operação de Força de 

Cobertura sob a ótica da capacidade militar terrestre da superioridade no 

enfrentamento. 

2) capacitar as Bda C Mec para serem instrumentos eficazes da F Ter para o 

cumprimento de suas missões constitucionais, enfatizando as capacidades 

operativas da ação terrestre e apoio de fogo, contribuindo para o aprimoramento de 

seus meios blindados, organização e doutrina. 

Assim sendo, neste trabalho, junto à proposta de estrutura organizacional e 

dooutrina das Bda C Mec, serão levantadas algumas sugestões de viaturas 

blindadas que maximizem a capacidade de reconhecimento, vigilância, apoio de 

fogo e, consequentemente, potencializem a execução de uma operação de Força de 

Cobertura. 

 

6.2 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DA BRIGADA DE CAVALARIA 

MECANIZADA 

 

Com a finalidade de facilitar a organização e apresentação da presente 

proposta, objetivando a geração da capacidade de superioridade no enfrentamento, 

com ênfase nas capacidades operativas da ação terrestre e apoio de fogo, serão 

seguidos os fatores determinantes do DOAMEPI.  

Considerando a delimitação proposta neste estudo, serão abordados apenas 

os fatores Doutrina, Organização e Material. 

 

6.2.1 A doutrina de Operação de Força de Cobertura   

 

Da análise das doutrinas vigentes nos EUA e França, foram elencadas 

algumas observações que privilegiam a capacidade de superioridade no 

enfrentamento. Desta forma, serão descritos alguns fundamentos que servirão de 

subsídios para que haja o aperfeiçoamento no emprego da Bda C Mec para a 

execução deste tipo de missão: 

a. Há um consenso na composição da força de cobertura enfatizando que 

esta é taticamente auto-suficiente e capaz de operar independentemente do corpo 

principal.  
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b. Refirmação de que a missão da F Cob é capaz de prover sua segurança, 

impedindo a observação do inimigo e protegendo o corpo principal de fogos diretos e 

indiretos efetivos. 

c. O emprego de elementos de aviação progredindo em coordenação com a F 

Cob face a um Flanco exposto da mesma. No contato com o inimigo, estes recursos 

aéreos envolvem e destroem as forças inimigas de acordo com a intenção do 

comandante, informando a localização, composição e disposição do inimigo às 

forças terrestres. 

d. A sugestão por parte do Exército Francês para adotar um escalonamento 

caracterizado por um dispositivo composto de duas Unidades elementares na 

primeira etapa na linha de Vigilância, instruído a informar e barrar qualquer inimigo, 

além de 2 (duas) Unidades em uma linha de parada em segundo nível, além da 

reserva. 

e. O emprego de elementos de Guerra Eletrônica recebidos em reforço ou 

apoio direto para realização de ações de MAGE e MAE provenientes do escalão 

superior. 

f. O emprego de um Pelotão de Inteligência nos moldes da Brigada Stryker 

com a missão de prover a análise de inteligência, vigilância, reconhecimento e 

providenciar o suporte para a integração com a 2ª Seção do Estado-Maior da 

Brigada. 

           g. O emprego de uma Companhia Anticarro com capacidade de prover o 

apoio de fogo contra blindados inimigos no intuito de aumentar a letalidade, 

sobrevivência e capacidade de manobra e defesa anticarro da brigada em 

operações de F Cob. Esta SU possui missões específicas descritas no manual da 

ECEME de Organização das Forças Militares no Teatro de Operações, como: 

- destruir blindados inimigos situados fora do alcance das armas anticarro 

das unidades;  

- eventualmente, prestar o apoio de fogo contra outros tipos de alvos; 

- reforçar unidades de primeiro escalão com seção ou pelotão de mísseis 

anticarro; e 

- reforçar unidades em missão de contra-ataques. 
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6.2.3 Organização da Brigada de Cavalaria Mecanizada 

 

A Brigada por definição é a grande unidade de combinação de armas, 

integrada por elementos de combate, apoio ao combate e apoio logístico, capaz de 

atuar independentemente e durar na ação, pode-se depreender que esse escalão de 

combate deve dispor de elementos altamente especializados que empreguem as 

funções de combate atualmente disponíveis. 

No entanto, a doutrina particular de emprego de alguns desses elementos 

(Aviação do Exército, Artilharia de Campanha e antiaérea, Inteligência, Guerra 

Eletrônica, Defesa QBN e Operações Psicológicas, entre outros) estabelece que a 

DE, para alguns, e a Força Terrestre Componente, para outros, são os menores 

escalões para enquadrá-los de forma orgânica.  

Entretanto, é desejável que a GU possa dispor destes elementos disponíveis 

para cumprir a missão nas condições exigidas pelo combate da Era do 

Conhecimento. Com isso, há a necessidade de existência de tropas especializadas 

em função das peculiaridades da Bda C Mec, em especial durante uma operação de 

Força de Cobertura (onde opera a considerável distância da força em proveito da 

qual obtém as informações ou provê a segurança), com características de elevada 

mobilidade, grandes distâncias e a falta de apoio cerrado e contínuo de seu Grande 

Comando. 

A situação atual das quatro Bda C Mec tendo como ponto de partida a 

Concepção Estratégica do Exército (CEEx – SIPLEx 4) e o Plano de Estruturação do 

Exército (PEEx – SIPLEx 6), além do planejamento baseado em capacidades, 

direcionam os destinos a serem tomados para a sua evolução. Nesse sentido, é 

imperativo considerar as dificuldades estruturais atualmente existentes, 

desenvolvendo e agregando capacidades operativas à Bda C Mec que possibilitem a 

obtenção da superioridade no enfrentamento em Op F Cob. 

Mercê do confronto entre o acrônimo DOAMEPI existente e a proposta atual, 

a Bda C Mec deverá estar constituída por unidades e subunidades, orgânicas ou sob 

comando/controle (Cmdo/Ct) temporário, que caracterizem a combinação adequada 

de suas funções de combate, potencializando seu poder relativo de combate. Em 

decorrência disso, segue a proposta de nova organização da Bda C Mec: 

a. Elementos orgânicos da Brigada: 
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1) Comando e Estado-Maior (Cmdo e EM). 

2) 01 (um) Esquadrão de Comando (Esqd C). 

3) 03 (três) Regimentos de Cavalaria Mecanizados (RC Mec). 

4) 01 (um) Regimento de Cavalaria Blindado (RCB). 

5) 01 (um) Grupo de Artilharia de Campanha 155 mm Auto-Propulsado (GAC 

155 AP). 

6) 01 (uma) Bateria de Artilharia Antiaérea (Bia AAAe). 

7) 01 (uma) Companhia Anticarro. 

8) 01 (uma) Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada (Cia E Cmb 

Mec). 

9) 01 (uma) Companhia de Comunicações Mecanizada (Cia Com Mec). 

10) 01 (um) Pelotão de Inteligência. 

11) 01 (um) Pelotão de Polícia do Exército (Pel PE); 

12) 01 (um) Batalhão Logístico (B Log). 

b. Elementos orgânicos do Grande Comando enquadrante, passados à Bda C 

Mec sob Cmdo/Ct temporário, em função dos fatores da decisão: 

1) 01 (um) Esquadrão de Aviação do Exército (Esqd Av Ex); 

2) 01 (um) Pelotão de Guerra Eletrônica Mecanizado (Pel GE Mec). 

3) Outras unidades/subunidades/frações de combate, de apoio ao combate 

ou de apoio logístico necessárias ao cumprimento da missão (por exemplo: 01 (uma) 

Bateria de Lançadores Múltiplos de Foguetes – Bia LMF, 01(um) Destacamento 

Operações Psicológicas ou 01(um) Destacamento Op DQBN). 

A seguir, segue a proposta de organograma da Bda C Mec: 

 
              Figura 45 – proposta de organograma da Bda C Mec 

Fonte: o autor (2018) 
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Legenda: 

(1) ternários (03 Esqd C Mec) com Ap orgânico de Mrt P e Msl AC. 

(2) quaternário (02 Esqd CC e 02 Esqd Fuz Bld) com Ap orgânico de Mrt P e 

Msl AC. 

(3) Constituído de 01 (uma) Seção de Comando, 01 (uma) Seç Radar e 

Vigilância e 03 (três) Pelotões de Mísseis Anticarro. 

(4) Quaternária com 04 (quatro) Pel E Cmb – sendo 03 (três) de natureza Mec 

e 01 (um) de natureza Bld, tendo em vista a proposta ser com a Bda com 4 (quatro) 

elementos de combate. 

(5) Orgânico do Esquadrão de Comando. 

(6) Org do Esc Sp, Prio apoio (Ref para a Bda – Par nas Op de Mvt) e adido à 

Cia Com para fins Log, Par nas Atv de Sup (Cl I, III e V), Sau e Mnt Vtr. 

(7) Ct Op para a Bda, em função dos fatores da decisão. 

A existência atual de 03 (três) Regimentos de Cavalaria Mecanizado nas 3ª e 

4ª Bda C Mec, além de seus RCB orgânicos, direcionam ao emprego da Bda de 

forma quaternária. Ao passo que a Bda Stryker e a Bda Blindada Ligeira Francesa 

também possuem sua conformação quaternária de emprego. Fato que merece 

destaque é o consequente aumento da frente de reconhecimento, vigilância, 

proteção ou cobertura, capacidade de operações continuadas estendida no âmbito 

Bda, fomentando o seu poder de combate. 

O Grupo de Artilharia 155mm sobre rodas autopropulsado permite uma 

grande mobilidade resultante de sua plataforma de apoio de fogo e compatíveis com 

a natureza da Brigada (sobre rodas). Além destes aspectos, há necessidade de 

incorporar um calibre maior (155mm), a fim de cumprir a tarefa de atingir o inimigo o 

mais longe possível com um maior alcance e precisão dos fogos. 

A incorporação de uma Companhia Anticarro com a tarefa específica de 

aprimorar a defesa contra carros de combate, blindados sobre lagartas e sobre 

rodas. Para isso, sugere-se o seguinte organograma: 
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              Figura 46 – proposta de organograma da Cia AC 
Fonte: QOES 100-1 (2014) 

 

O Pelotão de Guerra Eletrônica Mecanizado surge como um elemento 

especializado sob controle ou comando operacional com as seguintes missões 

durante uma força de cobertura: 

- instalar e operar os postos de MAGE a fim possibilitar desvendar 

informações sobre o inimigo; 

- instalar e operar os postos de MAE visando dificultar o comando e controle e 

aquisição de alvos; e  

- realizar a análise de guerra eletrônica dos sinais interceptados. 

 

6.2.4 Materiais blindados com armamento, optrônicos, sensores e SARP para 

as Unidades e Subunidades orgânicas da Bda C Mec 

 

No sentido de colimar o estudo com a ação estratégica de mecanizar a Força 

Terrestre, visando ampliar a capacidade de superioridade no enfrentamento 

especificada com a prioridade ressaltada pelo Planejamento Estratégico do Exército 

referente às capacidades operativas da ação terrestre (modernizar a capacidade 

mecanizada das brigadas de cavalaria mecanizada) e apoio de fogo (implantar 

meios mecanizados para o apoio de fogo para as forças mecanizadas), a presente 

proposta busca atingir seu objetivo de pesquisa. 

Uma condição importante observada nas brigadas dos EUA e França foi a 

existência de meios blindados na sua grande parte sobre rodas. Este fator possibilita 

uma maior mobilidade estratégica, velocidade, raio de ação (alcance) e facilidade de 

apoio logístico em razão da natureza da tropa sob o mesmo chassi. 
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 No caso da Bda Stryker, a sua plataforma contempla grande parte dos meios 

sob a plataforma única, exceto seu apoio de fogo que ainda se encontra com o 

obuseiro M777A auto-rebocado, em que pese seu calibre ser de 155mm. Dentre as 

viaturas blindadas destacam-se: a Viatura Blindada de Combate de Engenharia 

M1132, Viatura Blindada de Apoio de Fogo M1131, Viatura Blindada de Defesa 

Química, Biológica e Nuclear M1135, Viatura Blindada Anticarro M1134 e a Viatura 

Blindada de Combate M1128. 

A Brigada Blindada Ligeira francesa possui em sua totalidade dos meios 

sobre rodas e em plataformas blindadas. Apresenta versões de blindados 

empregados como viatura de combate para os Regimentos de Infantaria (VBCI), 

viatura de transporte de pessoal VAB com diversas variantes e versões para os 

Regimento Estrangeiro e para os Regimentos de Cavalaria as viaturas blindadas de 

combate AMX -10 RC e viaturas leves blindadas Panhard. Merece destaque o 

obuseiro faz parte da dotação do seu Grupo de Artilharia, conhecido como CAESAR 

155mm, com uma plataforma blindada de alta mobilidade, rapidez na troca de 

posição e alcance útil de 40Km. 

Neste intento, seguem algumas sugestões para os materiais blindados da 

Bda C Mec a partir de suas Unidades e Subunidades orgânicas: 

a. No que diz respeito aos RC Mec, a substituição das VBR CASCAVEL e 

VBTP URUTU, que se encontram com tecnologia de meados dos anos 80, sendo 

extremamente defasados para o emprego atual. Para os Urutu, sua substituição será 

progressiva, pois as VBTP-MR possuem a previsão de produção de suas versões 

para reconhecimento, transporte de pessoal, morteiro, socorro, posto de comando, 

central de tiro, oficina e ambulância. Além disso, uma subfamília leve, com as 

versões para reconhecimento, anticarro, morteiro leve, radar, posto de comando e 

observação avançada como referência a Vtr Panhard. Não há a previsão de 

aquisição a curto e médio prazo de uma VBR, entretanto, o Cascavel está sendo 

modernizado até que seja adquirida ou produzida uma Vtr que tenha requisitos 

semelhantes ao M1128 ou AMX 10 RC. 

b. Os RCB orgânicos das quatro Bda C Mec, constituem-se forças tarefas 

orgânicas que possuem a missão específica de ação de choque com alta mobilidade 

tática, sendo a tropa de que dispõe o Cmt Bda para operações ofensivas, ações 

dinâmicas da defesa, desengajamento e desaferramento de seus RC Mec. O RCB 
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não necessita ter sua organização alterada. A OM tem FT formadas e adestradas na 

sua origem, consubstanciando a ideia da unidade de armas combinadas. Deverão 

ser incorporadas novas capacidades, tais como AC, de Observação/Vigilância, 

dentre outras. É premente que o RCB disponha dos seguintes materiais: VBCCC, Vtr 

Bld L, VBCI, meios AC, armas e munições de baixa letalidade, optrônicos diversos, 

radares e SARP. No que se refere às VBCCC, é primordial dotar os RCB com a 

VBCCC Leopard 1 A5 BR, mantendo assim todas as OM Bld do EB com o 

mesmo Bld, o que facilita a manutenção e a capacitação do pessoal. De forma 

semelhante, as VBTP M 113-B encontram-se em processo de modernização, sendo 

que o ideal seria a aquisição de VBCI com características que permitem o combate 

embarcado, agregando alta capacidade de letalidade, sobrevivência e ação de 

choque. 

c. O Grupo de Artilharia atual recebeu uma mudança de calibre para 155mm 

autopropulsado que permite o acompanhamento deste com mobilidade compatível 

com o restante dos elementos de combate da Bda.  

Considerando a existência de 2 (duas) plataformas que, por suas 

características técnicas, apresentam vantagens e desvantagens no emprego, e 

ainda, o emprego preponderante utilizando estradas e rodovias, visualizou-se a 

possibilidade de dotar o GAC orgânico de Bda C Mec com 04 (quatro) Bia O sobre 

rodas a 8 (oito) peças para o calibre 155mm. Tal organização aumentaria a 

flexibilidade, pois permitiria apoiar simultaneamente até 4 (quatro) peças de 

manobra, além do calibre 155mm permitir impor perdas ao oponente o mais longe 

possível. A sugestão de material repousa nos requisitos básicos da VBCOAP 

CAESAR 155mm.  

Ademais, a incorporação de uma Vtr sob a plataforma GUARANI similar à 

Viatura Blindada de Apoio de Fogo M1131 visando agilizar os procedimentos de 

suas centrais de tiro com a informatização do cálculo e transmissão dos dados para 

as peças e emprego de munição inteligente. A inclusão da função de telemetria, 

processamento e transmissão de dados para aprimorar a observação do tiro e 

equipamentos de navegação inercial, que permitam maior agilidade ao levantamento 

topográfico, além de uma VBL para que os observadores avançados possam cerrar 

o mais à frente possível com as SU dos elementos de combate. 
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 d. A Companhia de Engenharia necessita de meios blindados que forneçam 

mobilidade semelhante aos elementos de combate, bem como proteção blindada 

para execução de suas tarefas básicas no contexto de uma F Cob. Em decorrência 

disso, sugere-se a aquisição de viaturas blindadas de combate de engenharia 

semelhantes a M1132. 

e. A criação da Companhia Anticarro comprova a necessidade de aquisição 

de meios mais potentes do que as Seções de Mísseis Anticarro dos Regimentos, em 

razão do escalonamento de alcance no emprego da defesa anticarro. Neste interim, 

é necessário mobiliar esta SU com Vtr que possuam características similares à 

Viatura Blindada Anticarro M1134. 

f. A Companhia de Comunicações Mecanizada potencializa a mobilidade e 

seus Postos de Comando e capacidade de controlar os diversos sistemas de 

comunicações com a aquisição de uma Vtr Comando e Controle semelhante à Vtr 

Viatura Blindada de Comando M1130. 

A fim de que a Bda C Mec atinja o estado da arte para seu emprego em 

operações de força de cobertura e adquirindo a capacidade de superioridade no 

enfrentamento, a situação ideal seria o desenvolvimento das Vtr propostas sob o 

chassi da Vtr GUARANI, facilitando a operação, manutenção, cadeia de sustentação 

e suporte logístico. 
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7 CONCLUSÃO 
 
 

É inegável que a Cavalaria Mecanizada (C Mec) sempre foi o melhor exemplo 

da flexibilidade, adaptabilidade e modularidade agora preconizadas pelo documento 

Bases para a Transformação da Doutrina Militar Terrestre, com vistas à preparação 

do Exército para a Era do Conhecimento. Na conjuntura em que foi criada, na 

década de 1970, a tropa de natureza C Mec representou uma solução inovadora 

para uma grande quantidade de desafios da Força Terrestre. Entretanto, nos dias 

atuais, diversos aspectos que marcam o emprego desse tipo de tropa apresentam 

condicionantes bastante distintas (DEFESANET, 2013). 

As transformações decorrentes da atualidade resultantes dos avanços 

tecnológicos, do direcionamento da estratégia geral de emprego e da evolução da 

doutrina profissional, direcionam o Exército Brasileiro a adotar uma postura que o 

situe o mais rápido possível na Era do Conhecimento. 

A criação de competências e geração de capacidades para atendimento a um 

novo espectro de atividades, com um novo conceito de efetividade para fazer frente 

às novas ameaças, tornou-se via necessária para o Exército Brasileiro (EB) nortear 

seu emprego. 

Alinhado com a Estratégia Nacional de Defesa e com a Doutrina das Forças 

Armadas da maioria dos países ocidentais, o EB passa a adotar a geração de forças 

por meio do Planejamento Baseado em Capacidades. Neste desígnio, insere-se a 

importância da Brigada de Cavalaria Mecanizada na aquisição da capacidade de 

superioridade no enfrentamento em operações de Força de Cobertura. Com isso, o 

aperfeiçoamento de seus elementos mecanizados e a inserção da mecanização de 

seus elementos de apoio ao combate tornam-se imperativos para que esta GU 

possa cumprir suas principais missões relativas à defesa externa e operações de 

faixa de fronteira.   

A Bda C Mec, por sua atual organização e estrutura — moderna e flexível —, 

recebendo materiais modernos, é apta a cumprir com efetividade suas missões de 

combate em um cenário revestido das características dos conflitos modernos, em 

um ambiente de amplo espectro, sendo capaz de combinar diferentes atitudes, 

recebendo ou não meios adicionais. 
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O objeto deste estudo, ou seja, a formulação de uma proposta de estrutura 

organizacional, material e concepção de emprego da Brigada de Cavalaria 

Mecanizada, dentro da atual doutrina de planejamento baseado em capacidades, 

procurou -se responder a um questionamento considerado fundamental: 

- Em que medida a atual organização da Bda C Mec atende aos princípios 

baseados na capacidade militar terrestre da superioridade no enfrentamento em 

operações de força de cobertura? 

O ponto de partida para a solução do problema foi identificar a doutrina atual 

da Força Terrestre. O marco temporal da Estratégia Nacional de Defesa, da 

Concepção Estratégica do Exército (SIPLEx 4) atingindo o Plano de Estruturação do 

Exército (SIPLEx 6), constituem a espinha dorsal que orienta e direciona o emprego 

da Bda C Mec. A base doutrinária para o emprego da Força Terrestre no combate 

convencional em Área Operacional do Continente, elenca os requisitos que a 

Brigada de Cavalaria Mecanizada deve satisfazer para o cumprimento de suas 

missões operacionais. 

Na seqüência, foi realizada a apresentação da situação atual da organização, 

possibilidades, limitações e as Unidades e Subunidades, além da concepção de 

emprego da Brigada de Cavalaria Mecanizada. As capacidades militares e 

operativas foram abordadas com ênfase na superioridade no enfrentamento, obtidas 

a partir de um conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados e 

indissociáveis que formam o acrônimo DOAMEPI: doutrina, organização (e/ou 

processos), adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura. Desse 

modo, o desenvolvimento de capacidades será calcado na análise da conjuntura e 

em cenários prospectivos com o objetivo de identificar as ameaças concretas e 

potenciais ao Estado.  

Com isso, deduz-se que os níveis atuais de materiais blindados com seus 

respectivos armamentos, sensores, aliados a sua estrutura organizacional, 

reconhecidamente baixos e críticos, indicam a inadequação da Bda C Mec para o 

cumprimento deste tipo de missão nos cenários vindouros. 

Nesta oportunidade, foram observados os reflexos da geração de 

capacidades,com ênfase na doutrina, organização e material blindado da Brigada. A 

partir desta análise, depreende-se que: 
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- a necessidade de emprego modular de elementos de aviação e guerra 

eletrônica sob seu controle operacional, sendo essenciais ao cumprimento efetivo da 

missão de força de cobertura; 

- a necessidade de criação de uma Companhia Anticarro potencializando este 

tipo de defesa para operações em largas frentes e isoladamente, escalonando-a 

com a de seus elementos subordinados. 

- é essencial a criação de um Pelotão de Inteligência maximizando a 

capacidade de análise, reconhecimento e vigilância em coordenação com a 2ª 

Seção da Bda, uma vez que não existe em QC nenhuma estrutura de análise, 

busca, vigilância e aquisição de alvos prevista. 

- é indispensável que haja a substituição das viaturas blindadas de combate 

dos RCB por carros de combate com tecnologia compatível ou superior à VBC M60 

A3 TTS (orgânico do 20º RCB), podendo ser o Leopard 1 A5 BR, proporcionando a 

ação de choque desejável deste Regimento no âmbito da Bda. 

- a carência de um apoio de fogo que permita atuar isoladamente em algumas 

situações, tanto em calibre como em alcance. 

- a transformação da organização ternária em quaternária já existente em 

duas das Bda C Mec, baseia-se no fato de permitir o combate continuado em 

consonância com a doutrina atual. 

- a urgência de implementação de Vtr Bld na plataforma GUARANI para os 

elementos de combate, apoio ao combate e apoio logístico, gerando poder de 

combate necessário para enfrentar as condicionantes do combate moderno e, 

especificamente, operação de força de cobertura. 

A finalidade da presente proposta foi oferecer condições necessárias à Bda C 

Mec de adentrar no conceito de planejamento baseado em capacidades. A geração 

de capacidades através da mecanização de seus elementos orgânicos, atinge com 

êxito conceitualmente a Brigada de Cavalaria Mecanizada no que tange à 

combinação de armas com interoperabilidade e sincronização das ações. 

Consequentemente, proporcionar que esta GU atinja um patamar de eficiência, 

eficácia e efetividade no seu emprego para o cumprimento de sua missão clássica 

de Força de Cobertura Estratégica. 

Em síntese, a C Mec é obrigada a se modernizar para manter sua invulgar 

versatilidade, fator que a tornou imprescindível em todas as fases do combate e 
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impôs sua articulação no território nacional em áreas consideradas estratégicas, 

dentro de concepções condicionadas por dinâmicas regional e internacional já 

transformadas.  

Por fim, conclui-se que a Bda C Mec atinge parcialmente os fatores 

determinantes das capacidades operacionais que permitem a consecução plena da 

capacidade de superioridade no enfrentamento em operações de Força de 

Cobertura. Cabe aos órgãos de Direção Geral e Setorial do Exército buscarem 

soluções que permitam a execução na sua plenitude do Planejamento de 

Estruturação do Exército. Indubitavelmente, a Bda C Mec modernizada será 

fundamental para que o Exército seja conduzido ao patamar de Força Armada de 

país desenvolvido e ator global, capaz de se fazer presente, com a prontidão 

necessária, em qualquer área de interesse estratégico. Desta forma, as fronteiras 

terrestres brasileiras contarão com uma força capaz de proporcionar a segurança e a 

garantia da soberania nacional através da presença e dissuasão de maneira 

inconteste. 
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