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RESUMO 

 

A CONSTITUIÇÃO DO PELOTÃO DE FUZILEIROS MECANIZADO NAS 

OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM – UMA PROPOSTA 
 

 

AUTOR: Victor Edson Stadinicki 

ORIENTADOR: Alexandre Medeiros Picinini - Major 

 

O emprego das Forças Armadas em Operações de Garantia da Lei e da Ordem vem se 

intensificando cada vez mais nos últimos anos. Além disso, recentemente o Exército 

Brasileiro, através do Projeto Guarani, passou a ser dotado de uma nova família de blindados 

sobre rodas visando modernizar suas tropas, expandir seu poder de combate e transformar 

gradualmente sua Infantaria Motorizada em Infantaria Mecanizada. Diante disso, esse 

trabalho busca verificar se os pelotões oriundos das unidades mecanizadas, na sua atual 

constituição, estão sendo empregados de maneira eficaz nos principais tipos de operações de 

garantia da lei e da ordem executadas pelos pelotões de infantaria mecanizados. Será 

apresentada a constituição do pelotão mecanizado brasileiro e dos exércitos americano e 

sueco, com a finalidade de se comparar e buscar diferenças que possam possibilitar 

modificações ao brasileiro. Além disso, serão apresentadas informações levantadas através de 

uma pesquisa com oficiais que já comandaram pelotões de infantaria mecanizado no contexto 

de diversas operações de garantia da lei e da ordem em várias regiões do país. Através da 

pesquisa documental, aliada com os dados obtidos no questionário, foi possível verificar que 

existem mudanças a serem realizadas na constituição básica do pelotão, através da 

redistribuição dos grupos e criação de novas funções chave. 

 

Palavras chave: Exército Brasileiro. Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Pelotão de 

Infantaria Mecanizado. Constituição.  
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ABSTRACT 

 

THE ORGANIZATION OF THE INFANTRY MECHANIZED PLATOON ON LAW 

AND ORDER OPERATIONS – A PROPOSAL 

 

AUTHOR: Victor Edson Stadinicki 

ADVISOR: Alexandre Medeiros Picinini - Major 

 

The use of the Armed Forces in Law and Order Guarantee Operations has been increasingly 

intensified in recent years. In addition, recently the Brazilian Army, through the Guarani 

Project, has been endowed with a new family of armored vehicles on wheels aiming to 

modernize its’ troops, expand its combat power and gradually transform its Motorized 

Infantry into Mechanized Infantry. Therefore, this work seeks to verify whether the platoons 

which comes from mechanized units, in their current constitution, are being used effectively 

in the main types of law and order guarantee operations carried out by mechanized infantry 

platoons. The constitution of the Brazilian mechanized platoon and the American and 

Swedish armies will be presented, with the purpose of comparing and looking for differences 

that might allow changes to the Brazilian one.  In addition, information collected through a 

survey of officers who have commanded platoons of mechanized infantry will be presented in 

the context of various operations to guarantee law and order in various regions of the country. 

Through documentary research, combined with the data obtained in the questionnaire, it was 

possible to verify that there are changes to be made in the basic constitution of the platoon, 

through the redistribuition of the groups and the creation of new key functions. 

 

Key words: Brasilian Army. Law and Order Guarantee Operations. Mechanized Infantry 

Platoon. Constituition.  
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1 INTRODUÇÃO 

O Exército Brasileiro (EB), de acordo com o Artigo 142 da Constituição Federal da 

República Federativa do Brasil/88, tem por missão a defesa da pátria, a garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer um desses, da lei e da ordem. Essa última 

atribuição do EB vem sendo empregada constantemente. Atualmente o EB tem atuado 

intensamente em operações desta natureza, em virtude do cenário social vigente atualmente. 

Em razão de um acentuado processo de êxodo rural, as grandes cidades brasileiras 

tiveram um crescimento populacional muito grande, porém que não foi acompanhado pelo 

desenvolvimento da infraestrutura dessas cidades. Tal disparidade desencadeou diversos 

problemas sociais nestas regiões, como o aumento da violência urbana, tráfico de drogas e o 

crime organizado. 

Estes problemas, que ameaçam constantemente a segurança da população inocente dos 

grandes centros urbanos, tem sido foco do emprego do Exército nos últimos anos, com o 

desencadeamento de operações de cooperação e coordenação entre agências, mais 

especificamente de operações de garantia da lei e da ordem, nos complexos do Alemão 

(2010), Maré (2014), atuação de segurança em grandes eventos (Copa do Mundo FIFA 2014 e 

Jogos Olímpicos 2016) e mais recentemente no contexto da Intervenção Federal (2017) no 

estado do Rio de Janeiro. 

Em virtude das características complexas do combate moderno e a necessidade 

constante de se adaptar a elas, o Ministério da Defesa (MD), a partir de diretrizes 

estabelecidas na Estratégia Nacional de Defesa, definiu projetos estratégicos que 

possibilitarão ao Brasil desenvolver e ampliar sua capacidade e poder de combate. 

(DEFESANET, 2015) 

Um desses projetos estratégicos é o “Projeto Guarani”, que visa transformar a 

Infantaria Motorizada (Inf Mtz) em Infantaria Mecanizada (Inf Mec), com o objetivo de 

atender a tendência mundial de manter tropas aptas às contingências de menores proporções, 

operações de estabilização, defesa interna e defesa externa. (BRASIL, 2017). 

Em consequência do grande investimento do Exército nesse processo de modernização 

de sua Infantaria, e do atual cenário de operações desencadeadas pelo Exército Brasileiro, 

cabe o questionamento: o pelotão de Infantaria Mecanizado, através de suas possibilidades e 

limitações, dentro de sua atual constituição, consegue atuar com êxito nas operações de 

garantia da lei e da ordem? Essa questão é de extrema importância, visto que a Infantaria 

Mecanizada brasileira está em voga, recebendo muitos recursos, dotados de grande 

modernidade e tecnologia agregada, e também que operações desta natureza estão sendo 
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realizadas frequentemente pelo EB em grande parte do território nacional. Além disso, a Inf 

Mec brasileira está em constante doutrinamento e aperfeiçoamento, portanto cresce de 

importância analisar as suas possibilidades e capacidades de emprego nos mais diversos 

ambientes operacionais, seja em situação de guerra ou não guerra. 

Dessa forma, a monografia está estruturada da seguinte maneira: 

O segundo capítulo traz o Referencial Teórico, abordando as principais características 

das operações de garantia da lei e de ordem e das principais ações realizadas pelo Exército 

Brasileiro. Além disso é apresentado a constituição do pelotão de infantaria mecanizado do 

EB e as características, possibilidades e limitações da VBTP MR Guarani. Também são 

apresentadas as composições dos pelotões mecanizados dos exércitos americano e sueco. 

O terceiro capítulo discorre sobre o Referencial Metodológico, evidenciando o método 

de estudo deste trabalho. 

O quarto capítulo versa sobre a exposição dos dados obtidos através da pesquisa 

descritiva realizada (questionário), cruzando com as informações levantadas através do estudo 

prévio do assunto. 

Por fim, o quinto e último capítulo tem por objetivo sintetizar o trabalho e realizar as 

considerações finais, propondo uma sugestão para a constituição do Pel Fuz Mec nas Op 

GLO. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar a constituição e as capacidades de emprego do Pelotão de Infantaria 

Mecanizado (Pel Inf Mec) em operações de garantia da lei e da ordem (Op GLO). 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

Identificar as particularidades das Op GLO no Brasil entre 2014 e 2020, tais como 

suas características, ambiente operacional e condições de execução; 

Apresentar a constituição e a organização do Pel Fuz Mec, propondo alterações para o 

combate nas Op GLO; 

Apresentar a constituição de Pel Fuz Mec de exércitos de outros países; 

Descrever as possibilidades e limitações da Viatura Blindada de Transporte de Pessoal 

Média sobre Rodas (VBTP – MR) Guarani, orgânica do Pel Inf Mec; 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O tema da pesquisa está inserido na área de Doutrina e Operações Militares: emprego 

de frações de infantaria em operações de apoio a órgãos governamentais.  

A monografia se constituiu de uma análise da composição e constituição do Pelotão de 

Infantaria Mecanizado do Exército Brasileiro enquanto atua nas Operações de Garantia da Lei 

e da Ordem.  

2.1 OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 
 

A Operação de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) é um dos tipos de operações de 

cooperação e coordenação entre agências (OCCA), na qual elementos do EB atuam em apoio 

a instituições ou órgãos – agências. Estas operações têm por objetivo geral aliar interesses e 

coordenar esforços e meios para a realização de atividades que atendem um bem comum, 

visando o bem estar da população.  

As Op GLO são operações militares executadas mediante ordem do Presidente da 

República e conduzidas pelas Forças Armadas de forma episódica, em área previamente 

determinada e por período de tempo limitado, que tem por objetivo a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio em situações de esgotamento dos 

instrumentos dos órgãos de segurança públicos. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2014). 

 Segundo manual de Garantia da Lei e da Ordem do Ministério da Defesa (2014) as 

operações desta natureza “caracterizam-se como operações de “não guerra”, pois, embora 

empregando o Poder Militar, no âmbito interno, não envolvem o combate propriamente dito, 

mas podem, em circunstâncias especiais, envolver o uso de força de forma limitada”. 

 A base legal para o emprego das Forças Armadas (FFAA) na garantia da lei e da 

ordem são:  

 a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

 b) Lei Complementa 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar 117, 

de 2 de setembro de 2004 e Lei Complementar 136, de 25 de agosto de 2010 (dispõe sobre as 

normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das FFAA); e  

 c) Decreto 3.897, de 24 de agosto de 2001 (fixa as diretrizes para o emprego das 

Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem). 

 As FFAA sempre tiveram papel importante na preservação da segurança externa e 

interna do Brasil, porém com desenvolvimento irregular dos grandes centros urbanos, o 

surgimento de graves problemas sociais e a incapacidade dos órgãos de segurança público 
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conseguirem prover tranquilidade para a população, houve-se a necessidade de intensificar a 

utilização das Forças Armadas nessa área: 

  

 Embora a referência ao emprego das Forças Armadas em atividades de segurança 

pública já se fizesse presente em Constituições anteriores, a atuação das Forças 

Armadas na garantia da lei e da ordem prevista no art. 142 da Constituição Federal 

de 1988 somente veio a ser disciplinada, em âmbito infraconstitucional, com o 

advento da Lei Complementar nº 97/99. A regulamentação desta forma de emprego 

veio a ocorrer com a aprovação do Decreto nº 3.897/2001. (MD, 2014) 

 

 As Op GLO, em virtude da assimetria das ameaças e da frequente necessidade de a 

força militar assumir funções básicas do Estado, além da dificuldade de encontrar e identificar 

essas ameaças, possuem características particulares: ações descentralizadoras, complexidade 

situacional e prevalência das operações em áreas edificadas. (BRASIL, 2018). 

 Em situações de garantia da lei e da ordem, por se tratar de uma operação de não 

guerra, na qual o EB deve atuar juntamente com outras agências, as tropas militares devem ser 

empregadas de maneira extremamente criteriosa, seguindo os seguintes aspectos: 

 

 a) Proporcionalidade – consiste na correspondência entre os possíveis resultados 

esperados da ação dos APOP e outros atores, com os resultados esperados da reação 

dos vetores militares, de modo a evitar o excessivo uso da força por parte do 

componente militar. 

 b) Razoabilidade – refere-se à compatibilidade entre os meios e os fins da medida 

levada a efeito. O componente militar deve cumprir as suas atividades e tarefas com 

imparcialidade, pautando o uso da força ao necessário, para mitigar o quadro de 

crise ou de conflito, e ao suficiente, para contribuir com o retorno à situação de 

normalidade. 

 c) Legalidade – remete à necessidade de que as ações devem ser praticadas, de 

acordo com os mandamentos da lei, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à 

responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 

 d) Unidade de comando – nas Op GLO, o componente militar, integrado por Forças 

Armadas e órgãos de segurança (federais, estaduais e municipais), nacionais e/ou 

estrangeiros, deve estar subordinado a uma só autoridade militar. (BRASIL, 2018). 

 

 De acordo com o Manual Garantia da Lei e da Ordem (Ministério da Defesa, 2014), as 

Op GLO apresentam as seguintes características: atuação de forma integrada, emprego da 

Inteligência e Contrainteligência, limitação do uso da força e das restrições à população, 

emprego e dissuasão e comunicação social. 

Estas características estão diretamente relacionadas ao ambiente operacional no qual 

as Op GLO estão sendo desencadeadas. Ambiente este que está localizado na maioria das 

vezes nos grandes centros urbanos, tendo que a tropa atuar dentro da cidade, inserido dentro 

da rotina normal da população daquele local. 
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Figura 1 - Elementos do EB atuando junto com OSP em operações de GLO 

 
Fonte: GAZETA ONLINE (2017). 

 

 As ações realizadas durante uma Op GLO podem ter caráter preventivo ou repressivo. 

As ações preventivas são de caráter permanente e abrangem basicamente as atividades da 

tropa, inteligência, operações psicológicas e comunicação social.  As ações repressivas são de 

caráter episódico e poderão ocorrer em situação de: normalidade, quando ocorrem num 

quadro de cooperação com os governos estaduais ou com o Ministério da Justiça, apoiando ou 

coordenando as ações dos órgãos de segurança pública e até mesmo atuando de forma isolada; 

não normalidade, com aplicação de medidas de defesa do Estado. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 

2014). 

 Ainda dentro das ações repressivas, existem diversos tipos de operações a serem 

desencadeadas, dentro das quais podemos citar principalmente: Operação de Controle de 

Distúrbios (OCD), Operação de Busca e Apreensão (OBA), Patrulhamento Ostensivo, Posto 

de Bloqueio e Controle de Vias (PBCV) e Posto de Segurança Estático (PSE) 

 

2.2 ORGANIZAÇÃO DO PELOTÃO DE INFANTARIA MECANIZADO 
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Quadro 1 - Composição do Pel Fuz Mec. 

 
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017. 
 

O Pelotão de Fuzileiros Mecanizado é composto pelo seu comandante, um grupo de 

comando, um grupo de apoio e três grupos de combate.  

a) Comando: 1º ou 2º tenente (Ten). 

b) Grupo de Comando: 2º Sargento (Sgt) adjunto do pelotão (Adj Pel), um soldado 

radioperador (Sd Rdop), um cabo motorista (Cb Mot) e um cabo atirador (Cb Atdr) do 

sistema de armamento remotamente controlado (SARC). 

c) Grupo de apoio: 3º Sgt Cmt Gp Ap. O Gp Ap pode ser dotado com duas peças de 

metralhadora leve (Mtr L) ou uma peça de morteiro leve (Mrt L). Ao serem 

empregadas as Mtr L, cada peça será composta pelo cabo atirador e pelo soldado 

auxiliar do atirador (Sd Aux Atdr). Ao ser empregada a peça de Mrt L, será composta 

pelo cabo chefe da peça (Cb Ch Pç), pelo Cb Atdr, pelo soldado municiador (Sd Mun) 
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e pelo soldado remuniciador (Sd Remn). Com isso, o Gp Ap deve estar apto para 

operar tanto a metralhadora quanto o morteiro leve. 

d) Grupo de combate: composto pelo 3º Sgt comandante de Grupo de Combate (Cmt 

GC), duas esquadras (Esq) e a guarnição da VBTP-MR. Cada Esq é composta pelo 

cabo comandante de esquadra (Cb Cmt Esq) e três soldados fuzileiros (Sd Fuz), sendo 

dois soldados esclarecedores (Sd Escl) e um soldado atirador (Sd Atdr). A guarnição 

da VBTP-MR é composta pelo Cb Mot e pelo Cb Atdr SARC. 

Com isso, o pelotão de infantaria mecanizado é constituído por 43 homens e é equipado 

com 4 Viaturas Blindadas de Transporte Pessoal (VBTP) Guarani. (BRASIL,2017) 

 

2.3 VIATURA BLINDADA DE TRANSPORTE PESSOAL GUARANI 
 

 O Projeto Estratégico Guarani teve início em 2007 no Escritório de Projetos do 

Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) no Rio de Janeiro/RJ. Ele tem por objetivo 

transformar as organizações de Infantaria Motorizada em Infantaria 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. (NETO, F. F. B. et al, 2017). 

Figura 2 - VBTP MR Guarani 6x6 

 

Fonte: DEFESANET (2018). 

. 
As unidades de Infantaria Mecanizada são dotadas de Viaturas Blindadas de 

Transporte de Pessoal Médias de Rodas (VBTP-MR), que proporcionam mobilidade, elevado 
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poder de fogo, proteção blindada, ação de choque, flexibilidade, sistema de comunicações 

amplo e flexível e capacidade de combate embarcado. Com isso atende aos requisitos 

estratégicos da Força Terrestre para manter uma força de resposta às crises, perfeitamente 

dimensionada às necessidades e à realidade do Exército Brasileiro, de acordo com a dimensão 

continental do nosso país e alinhado com o posicionamento da nação no cenário internacional, 

ficando também em condições de constituir-se em uma força expedicionária. (BRASIL, 

2017). 

 Como visto anteriormente, o Pel Inf Mec é dotado de 4 VBTP Guarani. Cada um dos 

três grupos de combate vai embarcado em uma viatura e a quarta viatura é destinado ao 

comandante, seu grupo de comando (com exceção do Adj Pel, que vai junto a um GC) e o 

grupo de apoio. 

Figura 3 - Exemplo de deslocamento com o pelotão embarcado. 

 
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2017). 

 

De acordo com o Caderno de Instrução – Pelotão de Fuzileiros e sua Maneabilidade – a 

VBTB Guarani apresenta as seguintes características: mobilidade tática relativa; peso de 17,5 

ton; autonomia de 600 km; proteção contra estilhaços de artilharia: 155 mm a 80 m e com 

blindagem adicional 155 mm a 60 m; proteção contra Fuzil 7,62 mm X 51 Perfurante (Perf) a 

30 m e com blindagem adicional até 14,5 mm; proteção antiminas: 6 kg de trotil sob qualquer 

roda; e sistema de extinção automática de incêndio nos compartimentos do motor e da tropa. 

A VBTP-MR garante a mobilidade tática e proteção relativa ao Pel Fuz Mec. 

Devido ao sistema de armas é eficaz ao apoio fogo direto e preciso com maior 

alcance, às manobras do pelotão seja embarcado ou desembarcado, contra tropas, 

posições defensivas inimigas ou construções, incluindo também em condições de 

visibilidade reduzida. (BRASIL, 2017). 
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2.4 ORGANIZAÇÃO DO PELOTÃO DE INFANTARIA MECANIZADO EXÉRCITO 

NORTE AMERICANO (Bradley Infantry Platoon) 
 

 

Figura 4 - Organização do Pel Inf Mec Exército Norte-Americano. 

 
Fonte: BATTLE ORDER (2019). 

 

O Pel Inf Mec do Exército Norte-Americano é equipado com quatro Viaturas de 

Combate Bradley e é dividido entre os elementos embarcados (mounted element) e os 

elementos não embarcados (dismounted element). O pelotão pode atuar de maneira conjunta, 
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com esses elementos se apoiando em uma manobra, ou ambos atuando separados como 

elementos de manobra distintos. 

Figura 5 - Elementos embarcados e não embarcados 

 
Fonte: BATTLE ORDER (2019). 

 

Os elementos embarcados são divididos entre o grupo de comando do pelotão e a 

guarnição orgânica das viaturas, sendo compostos da seguinte maneira: 

a) Grupo de Comando (platoon headquarter) 

a. Comandante: 1º ou 2º Tenente; 

b. Adjunto de Pelotão: 1º Sargento; 

c. Soldado Rádio operador; 

d. Médico de combate; 

e. Sargento observador avançado. 

b) Guarnição dos veículos (vehicle crews) 

a. Comandantes de Viatura: 2 2º Sargentos; 

b. Atiradores: 4 cabos especialistas; 

c. Atirador reserva; 

d. Motoristas: 4 cabos especialistas. 

Os elementos não embarcados são compostos por três grupos de combate (rifle 

squad) idênticos:  

a) Grupo de combate: 
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a. Comandante de grupo: 3º Sargento 

b. Esquadra Alfa 

i. Comandante de Esquadra 

ii. Atirador de metralhadora 

iii. Granadeiro  

iv. Atirador  

c. Esquadra Bravo (idêntica a Alfa). 

 

2.5 ORGANIZAÇÃO DO PELOTÃO DE INFANTARIA MECANIZADO EXÉRCITO 

SUECO (Swedish Mechanized Rifle Platoon) 
 

O pelotão de infantaria mecanizado é o principal elemento de combate aproximado da 

Companhia Mecanizada do exército sueco (Swedish Army). (MATSUYAMA, 2020) 

 

The Mechanized Rifle Platoon (Mekaniserad Skyttepluton) is the principle 

close combat element of the Mechanized Company within the Swedish 

Army. Each Mechanized Battalion—common formations integral to 

regiments of the Swedish Army's Rapid Reaction Organisation—has 2 Tank 

Companies (Strv 122) and 2 Mechanized Companies (Strf 9040). Each 

Mechanized Rifle Platoon is equipped with 3 Strf 9040 infantry fighting 

vehicles, carrying 3 dismounted Mechanized Rifle Groups 

(Pansarskyttegrupp). This contrasts with Sweden's light infantry who 

typically ride in Bv 206 articulated tracked carriers. (MATSUYAMA, 2020). 

 

Figura 6 - Organização do Pel Inf Mec Suécia. 

 
Fonte: BATTLE ORDER (2020). 

 

 Este pelotão é composto por 30 militares, sendo dotado de três viaturas blindadas de 

combate Stridsfordon 90 (diferentemente dos pelotões brasileiros e norte-americanos, que são 

compostos por quatro viaturas blindadas). É organizado em um grupo de comando (platoon 
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headquarter), três grupos de combate (mechanized rifle group) e elementos de reposição 

(spare personnel), da seguinte maneira: 

 

a) Grupo de Comando  

a. Comandante de pelotão (comandante de viatura): 1º ou 2º tenente 

b. Adjunto de pelotão (comandante de viatura): 1º ou 2º sargento 

c. Comandante de viatura: 1º ou 2º sargento 

b) Grupo de combate mecanizado  

a. Elementos desembarcados  

i. Comandante de grupo: 3º sargento 

ii. Sub comandante de grupo: cabo 

iii. Soldado atirador Carl Gustav/Fuzileiro 

iv. Soldado municiador Carl Gustav/Fuzileiro 

v. Soldado atirador metralhadora  

vi. Soldado fuzileiro/homem saúde (combat live saver) 

b. Elementos embarcados 

i. Motorista 

ii. Atirador viatura 

c) Elementos de reposição 

a. Sargento comandante dos elementos desembarcados (dismount 

commander) 

b. 2 (dois) comandantes de viatura reservas  

De acordo com este organograma e diferente dos outros dois exemples já vistos, neste 

pelotão cada viatura é comandada por um elemento do grupo de comando do pelotão e 

quando estes elementos necessitam atuar desembarcados, com os grupos de combate, existe 

um elemento de reposição que assume o seu lugar, para que a viatura continue operando. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 
 

 Foi realizada uma pesquisa exploratória, de natureza bibliográfica e documental, em 

manuais e cadernos de instrução do Exército Brasileiro e de países estrangeiros, do Ministério 

da Defesa, artigos científicos e artigos publicados em sites da internet voltados para o assunto 

a ser pesquisado. Além disso, realizou-se um questionário com oficiais que tiveram 

experiência no comando de pelotões de Inf Mec em operações de garantia da lei e da ordem, 

entre os anos de 2014 e 2020. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Análise de dados 

 Os resultados foram concluídos por meio do método indutivo, através da revisão 

literária com a pesquisa exploratória. Além disso, os dados obtidos no questionário serviram 

como embasamento para aprofundar os conhecimentos adquiridos através da revisão literária 

e complementar a pesquisa.  

 

3.2.2 Questionário 

 Foi realizado um questionário com oficiais que comandaram pelotões de infantaria 

mecanizados no contexto de operações de garantia da lei e da ordem, visando adquirir 

informações e relato de experiências para levantar a necessidade, ou não, de se alterar a 

constituição do pelotão nesse tipo de operação e se ele está sendo empregado de maneira 

eficaz. 
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4 RESULTADO DA COLETA DE DADOS 

O questionário iniciou-se com a identificação da organização militar a qual o militar 

pertencia quando no comando do Pel Inf Mec. A pesquisa contemplou militares do 33º BI 

Mec (Cascavel/PR), 36º BI Mec (Uberlândia/MG) e do 1º BI Mec (Rio de Janeiro/RJ). 

Ressalta-se que atualmente o Exército conta com apenas cinco organizações militares de 

Infantaria Mecanizada no nível unidade em seu organograma e o processo de experimentação 

doutrinária e emprego da tropa de natureza mecanizada atual (com seus novos meios e 

organização) ainda está em processo. 

A seguir, foram questionados sobre quais operações haviam participado, sendo elas: 

Operação Agatá, Muralha, Fronteira Sul, Estrada Livre (Abr/18), Operação Posse (Jan/19), 

BRICS (Set e Nov/19), Cérebro (Fev/20), Apolo (Mar/20), Posse Presidencial (Dez/18), 

Greve dos Caminhoneiros (Maio/18), Guadalupe (Mar à Set/19), Potiguar (2017), Muquiço 

(2019), Leão do Norte (2017), Imbuhv (2015), Garantia de Votação e Apuração (2018) e a 

Intervenção Federal (2019). Tais operações foram desencadeadas em ambientes com 

características e especificidades distintos, como a fronteira sul brasileira, todo o estado do Rio 

de Janeiro e na região do planalto central, permitindo uma melhor e maior contemplação de 

dados para análise e resultado da pesquisa.  

Na sequência foi levantado quais foram os tipos de operações de garantia da lei e da 

ordem nas quais os pelotões foram empregados, permitindo que o militar acrescentasse outra 

além das listadas caso fosse necessário. 

Gráfico 1 - Tipos de Op GLO que o Pel Inf Mec atua. 

 

Fonte: AUTOR (2020) 
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Nota-se que os pelotões são empregados em quatro tipos principais de operação: 

Patrulhamento Ostensivo, Posto de Bloqueio e Controle de Estradas/Vias Urbanas 

(dependendo da característica do terreno), Posto de Segurança Estático e Operações de 

Controle de Distúrbios (OCD). Com isso, foi possível verificar para quais finalidades e 

missões os pelotões de Inf Mec estavam sendo utilizados, o que vai interferir diretamente em 

como comandante de pelotão como vai empregar seus homens e qual a real necessidade de 

efetivo que ele precisa.  

A próxima questão versava sobre se o Pel Inf Mec foi empregado conforme seu 

organograma doutrinário vigente, sendo composto por três grupos de combate e um grupo de 

apoio (conforme Caderno de Instrução – O Pelotão de Infantaria Mecanizado e sua 

Maneabilidade). 

Gráfico 2 - Constituição do Pel Inf Mec 

 

Fonte: AUTOR (2020) 

Gráfico 3 - Alternativa para constituição do Pel Inf Mec 

 

Fonte: AUTOR (2020) 
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 Através dessa pergunta foi possível verificar que em mais da metade dos casos o 

pelotão não é empregado conforme prevê a doutrina, sofrendo alterações em sua constituição 

original. Além disso, e mais importante, nota-se que em todos os casos nos quais o pelotão 

sofreu alterações na sua constituição ele passou a ser empregado apenas com três grupos de 

combate, sem a necessidade da utilização do grupo de apoio.  

 Na questão seguinte, tratando sobre as capacidades do Pel Fuz Mec atuando nas Op 

GLO, verificou-se uma limitação do pelotão quando empregado especificamente como força 

de choque nas Operações de Controle de Distúrbios (um dos tipos de operações mais 

realizadas nas ações GLO): a incompatibilidade física da tropa utilizando o kit conjunto anti 

tumulto (figura 7) com o espaço interno da VBTP Guarani, que é o meio de orgânico da tropa 

mecanizada.  

Figura 7 - Tropa equipada com o traje antitumulto. 

 

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2019) 

 

 Esta incompatibilidade física (tropa equipada com kit antitumulto com o espaço 

interno da VBTP Guarani) nos permite concluir que a tropa mecanizada não deveria ser 

empregada em ações que seja necessária a utilização deste equipamento, pois mesmo a tropa 

atuando desembarcada na missão, a viatura Guarani é o meio de segurança, transporte e 

proteção blindada da fração, portanto não deve deixar de ser empregado. Durante o 

questionário comprovou-se também eficiência e a necessidade da VBTP Guarani como 

proteção à tropa e meio de dissuasão, sendo o último um dos fundamentos das Op GLO. 
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Gráfico 4 - Eficiência da VBTP Guarani na proteção da tropa. 

 

Fonte: AUTOR (2020) 

Gráfico 5 - Efeito dissuasor da VBTP Guarani. 

 

Fonte: AUTOR (2020) 

 

As limitações do Guarani devem ser levadas em conta no planejamento para emprego 

da tropa, visto que a utilização da VBTP é de vital importância no combate dentro do 

ambiente urbano, visto que o grau de ameaça e ações surpresas contra a tropa podem vir a 

qualquer momento e de qualquer lugar (ambiente quadrimensional).  

Durante as Op de GLO a situação do combate evolui rapidamente, sendo a volatilidade 

uma de suas principais características, portanto devem ser empregados eficazmente todos os 

meios disponíveis para se obter sucesso na missão. 

 

A blindagem dos carros de combate pode suprir a necessidade de proteção para os 

combatentes em um ambiente extremamente incerto, onde as ameaças surgem de 

qualquer direção. O carro de combate apresenta alta capacidade de resiliência ao 
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tiro, constituindo um vetor de aumento do poder de combate da força em operações. 

(CORADINI, 2016, p. 27) 

 

 Além de volatilidade e da rápida mudança quanto ao grau de risco da operação, as Op 

GLO também têm por característica marcante a forma de combate descentralizada, na qual as 

tropas são empregadas isoladamente. Tal característica fica evidente nas operações do tipo 

Patrulhamento Ostensivo, onde a principal fração empregada é o grupo de combate, visto que 

o ambiente operacional do combate urbano, caracterizado por ruas estreitas, grande presença 

de construções e da população, muitas das vezes não permitem o emprego do pelotão como 

um todo.  

 Nessas situações em que os fatores da decisão, principalmente terreno, inimigo e 

missão, não permitem o emprego do pelotão como um todo (pois isso o transformaria em um 

alvo fácil, devido a canalização do movimento através das ruas), o grupo de combate, 

composto por nove homens, passa a ser a peça de manobra do comandante do pelotão. 

Nas operações do tipo Posto de Segurança Estático viu-se a necessidade de empregar 

completamente o pelotão, já que nessa situação a tropa deve ser capaz de defender 

completamente uma um ponto sensível. Estes pontos normalmente são instalações que 

fornecem serviços essenciais e vitais para a população de determinada região, como serviço 

de água (postos de captação, hidráulicas e reservatórios), instalações de carga e descarga, 

instalações governamentais, reservatórios de combustíveis, instalações de saúde e instalações 

de transporte.  

Em seguida, no questionário, procurou-se verificar se o armamento utilizado pelo 

pelotão mecanizado estava de acordo com a doutrina vigente – utilização do Fuzil IA-2. 

Gráfico 6 - Armamento de dotação do Pel Fuz. 

 

Fonte: AUTOR (2020) 
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 Nota-se que na grande maioria das operações o armamento utilizado não foi o de 

dotação doutrinária do Pel Fuz Mec, mas sim o Fuzil Parafal 7,62mm, alterando não apenas o 

armamento em si, porém o calibre, o que altera as possibilidades de emprego do armamento 

dentro do combate em ambiente urbano. Isso acontece pelo fato de nem todas as unidades de 

especialidade mecanizada terem recebido os novos fuzis IA-2, sendo este um processo que 

ainda está ocorrendo. As dimensões, peso, calibre e tecnologia agregada do Fuzil IA-2 o 

tornam o mais apto a ser utilizado nas operações de GLO quando da utilização de tropa de 

natureza mecanizada.  

 

Como parte do processo de transformação do EB, o IA2 tornou-se o armamento de 

dotação oficial de seus militares. Em uma tropa que atua embarcada em blindados, 

assim comoem aeronaves, é fundamental que o armamento seja pequeno ou que 

tenha sua coronha rebatível, ambas características presentes no IA2 e ausentes no 

FAL. O motivo de tais exigências deve-se ao fato do interior do blindado ser um 

local relativamente apertado para acomodar os fuzileiros, bem como seus materiais 

específicos, que não podem ficar do lado de fora junto às mochilas (EVN, notebook, 

rádios etc). Além disso, aliado ao que foi exposto anteriormente, o blindado é cada 

vez mais utilizado em ambiente urbano, ambiente este que exige um armamento 

leve, pequeno e de fácil manuseio. Ambas as situações, o ambiente urbano e o 

emprego do blindado nesse ambiente, tornam o IA2 um excelente armamento para 

dotar os fuzileiros em detrimento do FAL (VICENTE, 2016, p.21) 
 

 Ao analisar o resultado do questionário, aliado com a pesquisa documental 

previamente realizada, podemos perceber que a recente Infantaria Mecanizada brasileira tem 

sido empregada por diversas vezes nas operações de garantia da lei e da ordem, visto que é 

dotada de meios altamente operacionais e de alta tecnologia agregada. Contudo, ainda não há 

uma padronização das TTP (técnicas, táticas e procedimentos) a serem adotados, visto que a 

Inf Mec está sendo empregada em missões reais ainda durante o seu processo de mudança e 

transformação.  

 Os fatores da decisão do comandante de fração – missão, inimigo, terreno, meios, 

tempo e considerações civis, são primordiais em qualquer tipo de operação, não sendo 

diferente nas Op GLO. A constituição do pelotão de fuzileiros mecanizado para atuar em 

qualquer tipo de operação de garantia da lei e da ordem não pode ser definida com uma 

simples resposta, visto que cada operação possui uma particularidade.  
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5. DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A violência crescente no Brasil nos últimos anos, aliada com a incapacidade dos 

órgãos de segurança pública de proverem de maneira eficaz a segurança e proteção da 

população teve como consequência uma grande demanda, por parte das Força Armadas, 

principalmente do Exército Brasileiro, da realização de operações de garantia da lei e da 

ordem.  

 Ao tratarmos de Op GLO temos que considerar principalmente o ambiente operacional 

característico onde estas operações são desenvolvidas, que é o ambiente urbano e 

humanizado. Trata-se, normalmente, de grandes cidades, nas quais existe um grande fluxo de 

civis, carros, informações e da mídia, que são essenciais para o cotidiano daquela região, além 

de intensa presença de edificações e construções. Tudo isso transforma a área de operações 

em um ambiente extremamente complexo.  

 O desenvolvimento do Projeto Guarani aliado com a criação da recente Inf Mec 

brasileira traz uma série de inovações ao EB. Ao compararmos a estrutura organizacional da 

Brigada Mecanizada que está sendo adotada no Brasil, percebemos que ela se baseou em 

outros exércitos já consagrados em tropas desta natureza. Descendo o escalão ao nível 

pelotão, podemos comparar a constituição entre o dos exércitos americano e sueco, que foram 

apresentados ao longo do trabalho, com o brasileiro. 

 Ambos exércitos (americano e sueco), dentro da composição do pelotão, dotam os 

grupos de combate com uma grande quantidade de armamentos, o que possibilita o emprego 

de um intenso poder de fogo. Já no EB, o responsável por prover este apoio de fogo 

necessário aos grupos de combate é o grupo de apoio do pelotão. Essa característica de 

possuir um forte poder de fogo e capacidade de combate das tropas mecanizadas é vital, visto 

que normalmente será empregada contra tropas de natureza semelhante. Isto, porém, é em se 

tratando de situações de guerra, não se enquadrando dentro das operações de não guerra, que é 

o foco do trabalho.  

 Ainda comparando com os organogramas estrangeiros, percebemos duas deficiências 

no Pel Inf Mec brasileiro. A primeira é que não existe um militar já designado como médico 

de combate dentro do pelotão. Por mais que sejam operações desencadeadas num contexto de 

não-guerra, a volatidade e a surpresa constante tornam necessário a existência de um militar 

capacitado e apto a realizar os procedimentos de primeiros socorros dentro de cada grupo de 

combate. A outra deficiência é de que o comandante de carro é o sargento comandante de 

grupo, com isso quando a tropa atua desembarcada (patrulhamento ostensivo a pé, com apoio 
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da VBTP Guarani, por exemplo) o soldado motorista que fica no comando da viatura. Seria 

necessário existir um outro militar que pudesse atuar nesta função, para que a viatura seja 

empregada em suas plenas capacidades e possibilidades quando o grupo de combate atua 

desembarcado. 

Durante a pesquisa, vimos que uma das características das OCCA, em específico das 

Op GLO, é o emprego limitado do uso da força. Isso ocorre em consequência do ambiente 

complexo já anteriormente definido. Portanto, não seria necessário a utilização do grupo de 

apoio do pelotão para fornecer intenso volume de fogos e cobrir a progressão e segurança da 

tropa durante as operações. A dotação dos grupos de combate já seria suficiente para realizar 

este apoio de fogo caso seja necessário.  

 Visando corrigir as deficiências apresentadas na organização do Pel Inf Mec brasileiro, 

alinhadas com a limitações estabelecidas pelas Op GLO, e buscando atingir o objetivo geral 

da pesquisa, o quadro abaixo (Quadro 2) estabelece uma proposta de constituição do Pel Inf 

Mec para atuar nas Op GLO.  

Quadro 2 - Proposta para a constituição do Pel Fuz Mec em Op GLO. 

Composição Função Específica 

Comandante 1º ou 2º Tenente Comandante de Pelotão Cmt Elementos Desembarcados 

 

Grupo 

Comando 

2º Sargento Adjunto Pelotão Ch Vtr G Cmdo e Cmt 1ª Seção 

Cabo Motorista - 

Cabo Atirador SARC - 

Soldado Rádio Operador - 

 

Grupo de 

Chefe de 

Viatura 

3º Sargento Cmt Grupo Chefe de Viatura Ch Vtr 1º GC e Cmt 2ª Seção 

Cabo Chefe de Viatura 2 Chefe de Viatura do 2º GC 

Soldado Auxiliar Cabo Chefe de Viatura 2 Aux Ch Vtr e Homem Saúde 

Cabo Chefe de Viatura 3 Chefe de Viatura do 3º GC 

Soldado Auxiliar Cabo Chefe de Viatura 3 Aux Ch Vtr e Homem Saúde 

 

 

1º Grupo de 

Combate 

Comando 3º Sargento Cmt GC - 

 

1ª 

Esquadra 

Cabo Comandante Esquadra - 

Soldado 1º Esclarecedor - 

Soldado 2º Esclarecedor - 

Soldado Atirador - 

2ª Esq Idêntica 1ª Esquadra - 

2º GC Idêntico 1º GC - 
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Composição Função Específica 

3º GC Idêntico 2º GC - 

Fonte: AUTOR (2020) 

 Essa proposta da nova constituição do Pel Inf Mec buscou manter o efetivo original do 

organograma do pelotão, visto que o Pel Mec tem como missão principal atuar em operações 

de guerra, portanto não seria viável alterar sua estrutura original em termos de efetivo. Houve 

uma redistribuição dos grupos e militares com o objetivo de maximizar o emprego do pelotão 

junto à VBTP Guarani quando surgir a necessidade de atuar em Op GLO. 

 Essa nova constituição seria empregada apenas quando o pelotão atuasse 

desembarcado, como por exemplo em ações de Patrulhamento Ostensivo a pé ou operações de 

PBCV e PSE que utilizem a VBTP como ponto de apoio. Nas situações as quais o pelotão 

atue completamente embarcado se mantem o que está previsto no Caderno de Instrução – O 

Pel Fuz Mec e sua Maneabilidade, principalmente no tocante a distribuição dentro das 

viaturas e funções de comandantes das viaturas. 

 As alterações apresentadas na proposta buscaram resolver os problemas levantados na 

pesquisa, como a subutilização do grupo de apoio (não necessidade da forte capacidade de 

poder de fogo), a ausência de um militar mais experiente para atuar no comando da viatura 

quando a tropa desembarcasse e a ausência de um militar específico para ser empregado no 

socorro imediato de militares feridos (homem saúde). 

 O antigo grupo de apoio transformou-se no Grupo de Chefe de Viatura. Dessa 

maneira, quando a tropa desembarcasse os militares deste grupo sairiam de sua viatura 

original (G Cmdo) e se realocariam de acordo com sua missão específica. O sargento 

comandante do grupo de chefe de viaturas passaria a comandar a VBTP do 1º GC. Um dos 

cabos, junto com seu soldado auxiliar, passaria a comandar a VBTP do 2º GC. O outro cabo, 

junto com seu auxiliar, iria comandar a VBTP do 3º GC. A VBTP do G Cmdo fica sob 

comando do Sgt Adj Pel.  

Além disso, existe a necessidade de se dividir as quatro VBTP orgânicas do Pel Inf 

Mec em duas seções, visando facilitar o comando e controle nas operações. A primeira sessão 

seria composta pela VBTP do G Cmdo e do 2º GC, sendo comandada pelo Sgt Adj Pel. A 

segunda sessão seria composta pelas VBTP do 1º e 3º GC’s, sendo comandada pelo Sgt Cmt 

G Ch Vtr (conforme está especificado no Quadro 2). Cada sessão também possui em sua 

composição um homem saúde já determinado. 

Portanto, com essa nova constituição do Pel Fuz Mec as VBTP estariam sendo 

utilizadas em sua plenitude, pois existiria um militar mais experiente na função de chefe de 
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viatura, capacitado para empregar todos os recursos tecnológicos existentes no Guarani. Além 

disso, o antigo grupo de apoio passou a ter funções específicas e que não existiam. Com isso, 

todo o efetivo do pelotão foi empregado de maneira eficaz, cobrindo claros existentes.  

Sintetizando as informações acima apresentadas na solução do problema, temos que o 

pelotão ficaria dividido entre elementos embarcados e desembarcados. Os elementos 

desembarcados seriam compostos pelos três grupos de combate e seriam os elementos de 

manobra do comandante de pelotão, sendo empregado diretamente no cumprimento das 

missões atribuídas. Os elementos embarcados, além de fazer a segurança das VBTP, também 

seriam responsáveis por apoiar, através das capacidades e possibilidades do Guarani, os 

elementos desembarcados. 

Através dessa nova redistribuição, ambas peças de manobra – elementos embarcados e 

desembarcados - passaram a ter comandantes designados, aumentando a capacidade de 

comando e controle no desencadear das operações, fator decisivo no combate. 

De acordo com o Caderno de Instrução EB70-CI-11.412 Pel Fuz Mec e sua 

Maneabilidade, dentro das possibilidades e limitações, o Pel Fuz Mec está apto a atuar em 

OCCA e através da realização da pesquisa foi possível verificar que apesar da recente criação 

das unidades de infantaria mecanizada, os pelotões vem sendo constantemente empregados 

em operações desta natureza. 

 

O Pel de Fuz Mec, como elemento de emprego da Força Terrestre (F Ter), apresenta 

as seguintes possibilidades:  

- participar de operações que exijam mobilidade tática, relativo poder de fogo, 

proteção blindada e ação de choque;  

- participar de operações no amplo espectro, englobando as operações Ofensivas, 

Defensivas, de Pacificação e de Apoio a Órgãos Governamentais1; (BRASIL, 

2017, grifo nosso). 

 

Portanto, para encerrar a monografia podemos concluir que para atuar nas diversas Op 

GLO o Pel Fuz Mec necessita de algumas alterações, conforme apresentado na solução da 

proposta que atingiu o objetivo geral do trabalho. Essas modificações ocorrem em virtude das 

características da área de operações e do emprego limitado do uso da força nas Op GLO. As 

limitações da VBTP Guarani, que é essencial na realização de operações dentro do ambiente 

urbano e que compõe as tropas mecanizadas, também influenciam nestas alterações. 

 
1 De acordo com o Manual EB70-MC-10.223 Operações (2017), o termo Apoio a Órgãos Governamentais foi 

substituído por Operações de Cooperação e Coordenação entre Agências para caracterizar as operações básicas 

em contexto de não-guerra. 
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 Ainda, como maneira de aperfeiçoar o emprego do Pel Fuz Mec nas Op GLO sugere-

se uma compilação dos dados fornecidos através dos relatórios das operações realizadas (no 

que tange especificamente a forma de emprego e constituição), visando reunir o maior 

número de informações e experiências, que podem ser utilizadas para adequar e padronizar as 

recentes TTP utilizadas pela infantaria mecanizada brasileira.  

Além disso, deve-se intensificar a formação de novos militares capacitados para atuar 

na função de chefe de viatura, o que possibilitaria que não houvesse uma subutilização da 

viatura e que ela fosse utilizada apenas como meio de transporte.  
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