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RESUMO 
Estados desenvolvem relações entre si nas quais faz-se necessário haver fatores para manutenção da 
soberania. A operação militar é realizada no amplo espectro dos conflitos, desde a paz até o conflito 
armado/guerra. As operações militares podem ser ofensivas e defensivas. As operações defensivas 
são aquelas que visam aproveitar o máximo das vantagens oferecidas pelo terreno, bem como 
economizar meios, manter uma área vital negando o uso ao inimigo, de tal sorte que possa passar à 
ofensiva pois somente desta forma poderá obter resultados decisivos. Dentro deste tipo de operação 
existem diversas formas de manobra, dentre eles a defesa de área e o retraimento sob pressão, o quais 
foram alvos do presente estudo, cujo objetivo é analisar os fatores que motivaram ao processo de 
mecanização do Batalhão de Infantaria Motorizado, no que tange às vantagens propostas e obtidas na 
execução das operações defensivas, particularmente nas formas de manobra supramencionadas. O 
processo de mecanização dos Batalhões de Infantaria Motorizados se consistiu na mudança do 
emprego e substituição de alguns elementos orgânicos, dos quais aquele de maior vulto e importância 
foi a utilização das viaturas blindas de transporte de pessoal (VBTP) Guarani e dos elementos de apoio 
de fogo. Essas mudanças influenciam sobremaneira na mobilidade, poder de fogo e proteção blindada 
dessas tropas. A pesquisa teve início com uma revisão doutrinária das operações defensivas, 
analisando manuais, relatórios, documentos e trabalhos científicos realizados com o foco nas formas 
de manobra e emprego das VBTP Guarani em consonância com a doutrina já existente. A ferramenta 
utilizada para coleta de dados foi o questionário, tendo contado com a amostra de 27 militares no 
universo de 3º Sgt a Maj que já serviram em Batalhões de Infantaria Mecanizado. Da análise dos 
resultados restou o apurado que a maior parte da amostra pontuou o processo de mecanização como 
um fator de vantagem geral na execução das operações defensivas, particularmente no que tange à 
Defesa de Área e ao Retraimento sob pressão. Chegou-se, pois, a conclusão que as vantagens obtidas 
nessas formas de manobra, foram fatores de influência no processo de mecanização, porém por conta 
da natureza das operações defensivas estes fatores foram pouco relevantes analisados isoladamente 
para a tomada de decisão do processo como um todo.  
 
 
Palavras-chave: Guarani. Operações Defensivas. Processo de Mecanização. Defesa de Área, 
Retraimento sob pressão. 
 
ABSTRACT 
States develop relations among themselves in which it is necessary to have factors to maintain 
sovereignty. The military operation is carried out in the broad spectrum of conflicts, from peace to armed 
conflict / war. Military operations can be offensive and defensive. Defensive operations are those that 
aim to make the most of the advantages offered by the terrain, as well as save resources, maintain a 
vital area while denying the enemy the use, in such a way that it can go on the offensive because only 
in this way can it obtain decisive results. Within this type of operation, there are several forms of 
maneuver, including area defense and withdrawal under pressure, which were targets of the present 
study, whose objective is to analyze the factors that motivated the mechanization process of the 
Motorized Infantry Battalion, in the regarding the advantages proposed and obtained in the execution of 
defensive operations, particularly in the aforementioned forms of maneuver. The mechanization process 
of the Motorized Infantry Battalions consisted of changing jobs and replacing some organic elements, 
of which the most important and important was the use of the Guarani, armored personnel transport 
vehicles (VBTP) and the support elements of fire. These changes greatly influence the mobility, 
firepower and armored protection of these troops. The research started with a doctrinal review of 
defensive operations, analyzing manuals, reports, documents and scientific works carried out with a 
focus on the maneuvers and use of Guarani VBTP in line with the existing doctrine. The tool used for 
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Negras (AMAN) em 2011. 
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data collection was the questionnaire, having a sample of 27 military personnel in the universe of 3rd 
Sgt to Maj who have already served in Mechanized Infantry Battalions. From the analysis of the results, 
it was found that most of the sample scored the mechanization process as a factor of general advantage 
in the execution of defensive operations, particularly with regard to Area Defense and Retraction under 
pressure. Therefore, the conclusion was reached that the advantages obtained in these forms of 
maneuver were influencing factors in the mechanization process, however due to the nature of the 
defensive operations these factors were of little relevance analyzed in isolation for the decision making 
process as a whole. 
 
Keywords: Mechanization process. Defensive operations. Area Defense. Retraction under pressure. 
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1 INTRODUÇÃO 

Estados desenvolvem relações entre si que historicamente mostram que é 

necessário haver fatores de manutenção da soberania além daqueles somente das 

relações políticas e internacionais. 

As operações militares se desenvolvem em toda a fase tensão dos conflitos, desde 

prevenir ameaças, gerenciar ou não crises, até a solução dos conflitos armados, em 

situação de guerra e não guerra (BRASIL, 2017). 

Segundo BRASIL (2017, p 2-1) a operação militar “é realizada no amplo espectro 

dos conflitos, desde a paz até o conflito armado/guerra, passando pelas situações de 

crise, sob a responsabilidade direta de autoridade militar competente.” 

A situação guerra requer o emprego do poder militar em sua plenitude, atividade 

para qual as forças armadas devem estar sempre preparadas. 

Na situação supra mencionada, dentre os diversos tipos de operação, força 

terrestre poderá ser empregada em operações básicas, as quais são divididas em 

operações ofensivas e operações defensivas, afim de atingir os objetivos de 

autoridades civis ou militares, e atingir o estado final desejado (EFD) (BRASIL, 2017). 

As operações defensivas normalmente são realizadas sob condições adversas, 

com novos meios e de maneira desfavorável, onde deve se buscar ao máximo 

vantagens oferecidas pelo terreno e outras capacidades disponíveis para desgastar e 

desorganizar ao máximo a força oponente, impedindo, resistindo ou vencendo um 

ataque inimigo (BRASIL, 2017). 
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FIGURA 1 – Exemplo de operação defensiva 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 3-8 

Embora obtenha êxito deve se envidar esforços para que esta seja uma operação 

transitória, A fim de recuperar a iniciativa de criar condições favoráveis para passar 

novamente à ofensiva (BRASIL, 2017). 

Desta forma, normalmente, serão atingidos objetivos desses livros e resultados 

significativos no combate (BRASIL, 2017). 

As operações defensivas possuem como principais objetivos os seguintes: manter 

o terreno em uma posição defensiva, ou negar uma área vital a oponente; criar 

condições favoráveis para passar a ofensiva, ganhando tempo economizando meios. 

(WASHINGTON, 2019) 

As operações defensivas são divididas em defesa em posição e movimento 

retrógrado e possuem as formas de manobra: defesa de área e defesa móvel; e 

retraimento, retirada e ação retardadora, dentro da defesa em posição e movimento 

retrógrado, respectivamente (BRASIL, 2017). 

Conforme o manual de operações, Brasil, 2017, “os elementos de uma força podem 

estar defendendo, retardando, atacando, realizando fintas ou executando fogos como 

parte de esforço da defesa “.  

Um Batalhão de Infantaria (BI), qualquer que seja sua natureza, é uma tropa valor 

Unidade, apta a combater a pé, mesmo que esteja utilizando meios de transportes 
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diversos. Possui excelência no combate aproximado e em qualquer terreno, sob 

quaisquer condições meteorológicas (BRASIL, 2007). 

Conforme previsto, a operação defensiva deve ser uma situação temporária até que 

se tenha condições de passar novamente a ofensiva. Desta forma, um dos tipos de 

operação defensiva são os movimentos retrógrados, os quais tem o objetivo de 

movimentar-se taticamente para a retaguarda ou para longe do inimigo, podendo ser 

em contato ou não com o mesmo. Caso seja, pode ainda ser forçado por este 

voluntariamente, se for o caso de ter uma superioridade incontestável, visando 

preservar a integridade de uma força. Esses movimentos são divididos em: ação 

retardadora, retraimento com e sem pressão, e retirada (BRASIL, 2007). 

Por questões logísticas, torna-se uma vulnerabilidade da tropa mecanizada, pois 

há uma grande demanda logística para manter as viaturas, fato que torna o mesmo 

dotado de meios suficientes para períodos limitados de combate, possuindo uma 

atuação mais duradoura desde que se tenha o maior apoio logístico, que nem sempre 

será possível em boas condições e em meio a uma operação defensiva, 

principalmente sob pressão, quando não tiver mais a iniciativa das ações (BRASIL, 

2019). 

Nas operações defensivas, conforme BRASIL (2007), deve “manter o terreno, 

impedindo, resistindo ou repelindo o ataque inimigo, por meio do fogo e do combate 

aproximado, e expulsando-o ou destruindo-o pelo contra-ataque. 

Está ocorrendo no Exército, o processo de mecanização de algumas frações, 

dentre elas o Batalhão de Infantaria, através da substituição das Vtr de Transporte 

Capacidade 5 Ton para as Vtr Guarani, Blindadas e com uma capacidade de apoio de 

fogo, bem como de atualização do Quadro de Cargos Previstos (QCP), Quadro de 

Distribuição de Material (QDM), e na situação doutrinária. 

Trata-se de viatura blindada de transporte de pessoal (VBTP) destinada a equipar 

a recém-criada Infantaria Mecanizada e a modernizar a Cavalaria Mecanizada, capaz 

de levar até 11 militares, oferecendo vantagens operacionais, como maior proteção 

blindada e antiminas. PROJETO GUARANI 

Segundo BRASIL (2017, p. 4-2):  

O incremento da capacidade dos meios de inteligência, reconhecimento, 

vigilância e aquisição de alvos (IRVA), aliado ao rápido processamento e 

difusão de informações, bem como a disponibilidade de sistemas de armas e 

munições de precisão, têm obrigado o aumento da mobilidade das forças 
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encarregadas da defesa e da dispersão de meios, proporcionando a 

sobrevivência das forças terrestres que adotam uma postura defensiva. 

 

O objetivo deste trabalho é analisar os fatores que motivaram ao processo de 

mecanização do Batalhão de Infantaria Motorizado, no que tange às vantagens 

propostas e obtidas na execução das operações defensivas, particularmente nas 

formas de manobra de defesa de área e no retraimento sob pressão. 

1.1 PROBLEMA 

É no cenário acima descrito, pois, que emerge a problemática da pesquisa que 

ora se delineia. O Exército Brasileiro investiu recursos no Projeto Guarani, no qual um 

dos seus objetivos foi a Mecanização dos Batalhões de Infantaria Motorizado. Dentre 

as diversas vantagens visadas, há em vistas o grande aumento da mobilidade das 

frações em pauta, visto que a Viaturas VBTP – MSR e VBTP – UT 30 possuem 

características adequadas para diversos tipos de terreno, além da proteção blindada 

fornecida. 

Desta forma, dentre as formas de manobras nos tipos de operações defensivas, 

as possíveis vantagens obtidas na execução da defesa de área e do retraimento sob 

pressão podem ser consideradas como uns dos fatores motivadores e de influência 

no que tange ao processo de mecanização supra referenciado?  

1.2 OBJETIVOS 

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

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Analisar as principais vantagens obtidas na execução das manobras das 

operações defensivas, particularmente a defesa de área e a ação retardadora, pelo 

Batalhão de Infantaria Mecanizado. 

b) Identificar as projeções, feitas por especialistas, do cenário das operações 

defensivas, nos níveis político, estratégico, operacional e, principalmente, tático. 

c) Apresentar a doutrina das Operações Defensivas do BI Mec; 

d) Analisar o emprego das viaturas adquiridas através do Programa Guarani nas 

operações defensivas do Batalhão de Infantaria; 
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e) Propor técnicas, táticas e procedimentos (TTP) que sejam executadas nas 

operações defensivas, visando maximizar as vantagens e minimizar as desvantagens 

do processo de mecanização. 

f) Formular uma justificativa, à luz dos manuais doutrinários, para o processo de 

mecanização dos Batalhões de Infantaria, no que tange às Operações Defensivas. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O Exército tem gasto um valor elevado para aumentar a sua capacidade 

operativa e manter-se dentre os melhores exércitos do mundo. Além de haver a 

preocupação contínua com a atualização doutrinária, bem como o acompanhamento 

da evolução do combate moderno. 

Um de seus projetos é a mecanização de algumas tropas, com o objetivo de dar-

lhes uma maior proteção blindado, bem como mobilidade para que possam levar 

vantagem sobre seus inimigos e tenham mais rapidez. Sendo assim, cresce de 

importância a análise do desempenho dessas frações no desempenho de operações 

básicas, particularmente das operações defensivas. 

Há a experiência com os Batalhões de Infantaria Blindados, porém estes 

possuem uma característica diferente tendo em vista serem dotados de viaturas obre 

lagartas. Faz-se necessário o contato com as tropas de Cavalaria Mecanizada, tendo 

em vista a possuírem carros com características muito semelhantes, e dessa forma 

maximizar as vantagens no emprego do Guarani. 

Há grande vantagem nas operações defensivas, particularmente no que se 

refere à mobilidade, proteção e contra-ataque. Sendo assim, é importante se estas 

vantagens motivaram também o processo de mecanização daquelas tropas.  

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a 

respeito de um tema atual e de suma importância para a evolução do poderio bélico 

das frações do EB até o escalão GU operativa, do qual se espera um importante papel 

no cenário dos conflitos atuais. 

2 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, questionários, argumentação e discussão de resultados. 
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A pesquisa terá início com uma revisão doutrinária das Operações Defensivas, 

constante em manuais do Exército Brasileiro e de nações amigas. 

Em seguida, serão estudados os documentos, relatórios e trabalhos científicos 

produzidos nas operações em que o Exército Brasileiro esteve envolvido, com ênfase 

naqueles que tiveram foco nas formas de manobra e utilização das viaturas Guarani 

em consonância com a doutrina já existente. 

A coleta de dados, além de fontes bibliográficas e científicas, será feita através 

de consultas à livros de autores de reconhecida importância, bem como acessando a 

rede mundial de computadores. 

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

conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por meio 

dos questionários foram fundamentais para a compreensão das necessidades dos 

militares. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em 

vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do tema, o que 

exigiu uma familiarização inicial, materializada pelo questionário para uma amostra 

com vivência profissional relevante sobre o assunto, no qual serão utilizadas as lições 

aprendidas nas operações do Comando Militar do Planalto, Comando Militar do Leste 

e Comando Militar do Sul.  

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, 

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

de literatura no período de jan/2007 a abr/2020. Essa delimitação baseou-se na 

necessidade de atualização do tema, visto que as tecnologias se encontram em 

constante evolução e a grande preocupação com o tema e o processo de 

mecanização iniciou-se na década passada.  

Na defesa de área o Batalhão de Infantaria deverá negar o uso do terreno ou 

impedir o acesso do inimigo a região capital de defesa a todo custo. Para isso pouco 

para sua área de defesa dividida em área de segurança, área de defesa avançada e 

área de reserva (BRASIL, 2007). 

Destaca elementos na área de segurança e além da mesma para observar a 

aproximação do inimigo, bem como confirmar o estudo de inteligência no que tange 

às Linhas de Ação do inimigo (BRASIL, 2016) 
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 Na área de Segurança, poderá mobiliar, de acordo com a ordem que receber do 

escalão superior, os postos avançados de combate (PAC), os quais tem a finalidade 

de informar sobre a aproximação inimiga, bem como iludir o inimigo quanto a nossa 

verdadeira posição. Na área de defesa avançada concentrar o máximo de sua força 

bem como apoios de fogos, para que o inimigo não transponha essa área preparando 

e ocupando núcleos defensivos no valor pelotão dentro das companhas de fuzileiros. 

Na área de reserva mobiliará o seu posto de Comando para acompanhar a manobra, 

bem como estará localizada a sua reserva, no valor subunidade ou subunidade menos 

conforme for o caso (BRASIL, 2007). 

 

FIGURA 2 – Escalonamento da defesa do batalhão de primeiro escalão 
Fonte: BRASIL, 2007, p. 5-5 

 

O retraimento sob pressão é um momento retrógrado, por meio do qual o grosso 

da tropa romperá o contato com inimigo de acordo com a decisão do escalão superior. 

De tal sorte que a força de segurança, geralmente a reserva, apoiará o retraimento 

das demais frações (grosso). O mesmo deve ser evitado sempre que possível, pois 

nesta situação nossas forças não detém a iniciativa do combate. Através de uma 

sequência de retraimento, onde aquele menos engajado retraíra primeiro e por fim 

aqueles mais engajados, rompendo pelo fogo, a tropa retraíra até uma posição, 

apoiada pelo escalão superior, onde já não tenha contato com o inimigo. Para isto, 

utilizará sempre que possível itinerários balizado por estradas e rodovias, crescendo 
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de importância e favorecendo aquelas frações brindadas e mecanizadas, 

principalmente sobre rodas, tal qual o BI Mec (BRASIL, 2007). 

O Batalhão de Infantaria Mecanizado possui grande mobilidade e rapidez por 

conta de suas viaturas blindadas, o que lhe permite determinada proteção blindada 

além de apoiar os fuzileiros pelo fogo quando desembarcados, tendo em vista seu 

armamento orgânico ser a metralhadora calibre. 50. Tem vantagem em comparação 

ao BI MTZ, tendo em vista que pode atuar em condições adversas de meteorologia, 

bem como em diferentes terrenos ainda que com baixa visibilidade (BRASIL, 2019) 

FIGURA 3 – Retraimento sob pressão 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 4-15 

 

Possui ainda, a capacidade de auto acolhimento, não necessitando ser acolhido 

por outra fração quando for ocupar a posição defensiva e imediatamente a retaguarda, 

bastando apenas o apoio de fogo e de engenharia se for o caso. Desta forma, faz com 

que o comandante possa economizar meios na sua área de defesa avançada (ADA), 

na defesa de área, visto que poderá admitir o grau resistência retardar ou vigiar em 

uma via de acesso secundária ou área passiva, sem precisar empregar um outro 

pelotão acolhê-lo (BRASIL, 2016). 
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Na Defesa de Área a VBTP aumenta consideravelmente o poder de fogo no nível 

GC por estar equipada com o SARC REMAX com metralhadora .50, aumentando o 

volume de fogos e a precisão no engajamento de alvos, devido a eficiência 

apresentado pela torre REMAX. Com o considerável aumento do poder de fogo, 

também foi possível aumentar a área de responsabilidade do Pel Fuz Mec, que passa 

a ter uma frente de 400 metros, ainda sendo possível realizar o flanqueamento entre 

as VBTP gerando o apoio mútuo entre os Grupos de Combate. 

No tocante ao Pel Ap F UT-30 ela pode estar em apoio direto a uma SU, fato que 

aumenta muito o poder de fogo além do alcance de utilização do armamento que é 

muito maior que a metralhadora .50 do SARC REMAX, podendo então atingir com 

fogos diretos, VBCI, VBR e até CC dependendo da munição utilizada, o canhão 30 

mm possui grande alcance, atingindo 3000 m com munição APFSDS e 2000 m com 

munição HE de forma eficiente. Assim podendo neutralizar o inimigo a uma distância 

maior do Limite Anterior à Área de Defesa Avançada (LAADA), evitando o desgaste 

excessivo da tropa aferrada no terreno. 

Segundo BRASIL (2017, p. 4-1) as finalidades das operações defensivas se dão 

conforme o que se segue: 

As Op Def empregam todos os meios disponíveis para buscar uma 

vulnerabilidade inimiga e devem manter suficiente flexibilidade em seu 

planejamento para explorá-la, tendo por finalidades principais: ganhar tempo, 

criando condições mais favoráveis às operações futuras; impedir o acesso do 

inimigo a determinada área ou infraestrutura; destruir forças inimigas ou 

canalizá-las para uma área onde possam ser neutralizadas; reduzir a 

capacidade de combate do inimigo; economizar meios em benefício de 

operações ofensivas em outras áreas; produzir conhecimento necessário ao 

processo decisório; proteger a população, ativos e infraestruturas críticas; 

obrigar uma força inimiga a concentrar-se, tornando-a mais vulnerável às 

forças empregadas na defesa; e distrair a atenção do atacante, enquanto se 

preparam operações em outras áreas. 

 

Nesse conceito, estão dois aspectos fundamentais para esta pesquisa. Primeiro, 

que as tropas devem ganhar tempo para criar condições favoráveis à ofensiva. 

Segundo, que deve-se distrair o atacante enquanto se prepara para atividades em 

outras áreas. Ambas as situações requerem alta mobilidade. 

Em EUA (2007, p. 1-1), no tocante às Operações Defensivas dentro do Pelotão 

de Infantaria, enfatiza-se que:  
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À medida que o momento do inimigo é mais lento ou parado, forças amigas 

podem contra-atacar. O contra-ataque pode ser lançado para aproveitar a 

iniciativa do inimigo ou para interromper completamente seu ataque. Em 

alguns casos, o objetivo do contra-ataque será principalmente defensivo (por 

exemplo, restabelecer a borda dianteira da área de batalha [FEBA] ou 

restaurar o controle da área). O pelotão de infantaria pode participar do 

contra-ataque como elemento de base de fogo ou como força de contra-

ataque. Esse contra-ataque pode ser planejado ou conduzido durante a 

batalha, quando as oportunidades para aproveitar a iniciativa se 

apresentarem. 

 

Desta forma observa-se a importância do poder de fogo e mobilidade desta 

fração, ressaltando características do Batalhão de Infantaria Mecanizado. 

Além de outros fatores já citados nas vantagens da tropa Inf Mec pode-se 

observar na sua própria Constituição duas claras vantagens, tendo em vista Que 

possui o armamento orgânico de tiro curvo para prover seu apoio de fogo durante as 

diversas faces, tais quais: fogos longínquos; fogos defensivos aproximados; fogos de 

proteção  final; Fogos no interior da posição, o morteiro pesado 120, ao invés do 

morteiro médio 81, tal qual possui o BI Mtz, o que lhe permite o melhor apoio das fases 

da defesa de área, bem como na situação de retraimento sob pressão, onde tenha 

que, como Força de segurança do batalhão, apoiar pelo fogo a manobra das sub 

unidades em primeiro! Escalão. Possui ainda o pelotão depois de fogo, com duas 

sessões e a sessão de comando, dotadas do armamento o UT 30, com o alcance de 

3000 m, e emprego similar ao do pelotão anti-carro, dando-lhe uma vantagem ainda 

maior no que tange ao apoio de fogo nas diferentes formas de manobra as operações 

defensivas (BRASIL, 2019). 

Foram utilizadas as palavras-chave operações defensivas, projeto guarani, 

defesa em posição, defesa de área, movimento retrógrado, retraimento sob pressão 

e tropas mecanizadas, juntamente com seus correlatos em inglês e espanhol, na base 

de dados RedeBIE, Pergamum, Lilacs, Scielo, em sítios eletrônicos de procura na 

internet, biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), 

do CCOPAB e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), sendo 

selecionados apenas os artigos em português, inglês e espanhol. O sistema de busca 

foi complementado pela coleta manual de relatórios de exercícios militares, panfletos 

comerciais de empresas do ramo de defesa, bem como de manuais de campanha 
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referentes ao tema, do EB e dos EUA, em período de publicação diverso do utilizado 

nos artigos. 

Quanto às formas de manobra das operações defensivas, a revisão de literatura 

limitou-se à defesa de área e ao retraimento sob pressão.  

a. Critério de inclusão: 

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

princípios doutrinários das operações defensivas; 

- Estudos, matérias jornalísticas e portifólio de empresas que retratam 

inovações tecnológicas da viatura blindada para transporte de pessoal GUARANI; e 

- Estudos qualitativos sobre as características das formas de manobra citadas 

no presente estudo. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego de tropas de outra natureza, que não a 

mecanizada e a motorizada; e 

- Estudos cujo foco central seja relacionado estritamente à descrição 

tecnológica e/ou aos equipamentos militares com finalidade distinta daquela 

empregada no conceito de uma operação militar. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

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

questionário e grupo focal. 

2.2.1 Questionário 

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

exerceram a função de comando nos Batalhões de Infantaria Motorizado e 

Mecanizado. O estudo foi limitado particularmente aos oficiais, subtenentes e 

sargentos da arma de infantaria, oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras e 

da Escola de Sargento das Armas, devido à sua formação mais completa e 

especialização para o comando das pequenas frações. 

 A amostra selecionada para responder aos questionários também foi restrita a 

militares que comandaram frações dentro dos BI Mec, pelo conhecimento adquirido e 

contato com a doutrina e material da Infantaria Mecanizada. O escalão Cia Fuz, Pel e 

GC foram escolhidos por serem as peças de manobra utilizadas diretamente para 
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execução das missões das tropas desta natureza, aplicando a doutrina vigente.  

A amostra contemplou oficiais superiores (majores), oficiais intermediários 

(capitães), oficiais subalternos e praças, em um total de 26 militares, conforme gráfico 

abaixo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1: Posto e graduação dos militares que responderam o questionário. 

Fonte: O Autor. 

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

não haver interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios 

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

(pessoalmente) ou indireta (Google Docs) para 100 militares que atendiam os 

requisitos. Entretanto, devido a diversos fatores, somente 26 respostas foram obtidas, 

não havendo necessidade de invalidar nenhuma por preenchimento incorreto ou 

incompleto. 

Indiretamente o questionário foi aplicado por meio da ferramenta Google Docs, 

disponibilizado através do endereço eletrônico 

https://forms.gle/QZ4w9mYkZEwo6SgK8. As respostas foram compiladas e tabuladas 

automaticamente pelo sistema. Após analisadas, foram expostas através de quadros 

e gráficos. A amostra a ser estudada será os 26 militares participantes. 

Foi realizado um teste primário com 6 capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para integrar a 

amostra proposta no estudo, com a finalidade de identificar possíveis falhas no 

instrumento de coleta de dados. Após isso, não foram observados erros no presente 
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no questionário, sendo assim, o mesmo foi veiculado no mesmo formato proposto 

inicialmente.  

Contribuiu para o presente instrumento o primeiro Cmt Pel e Cia Fuz Mec, que 

contribuiu sobremaneira para as propostas doutrinárias do processo de mecanização 

dos Batalhões de Infantaria, conforme o que se segue: 

Nome Justificativa 

ALEXANDRE MEDEIROS PICININI – Cap EB Militar pioneiro na experimentação e 
proposta doutrinária das frações Mec 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo é destinado à apresentação dos resultados obtidos através da 

pesquisa bibliográfica, bem como sua comparação com a opinião dos militares que 

participaram de operações defensivas como peça de manobra dentro do BI Mec 

durante o questionário.  

Conforme o gráfico 2 abaixo, do efetivo total da amostra, 50% participaram 

como Cmt SU, o que favorece a consciência situacional para as situações a serem 

analisadas no presente trabalho, visto que os mesmos puderam analisar a aplicação 

da doutrina em um nível mais amplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2: Funções exercidas pelos militares da amostra no BI Mec  

Fonte: O Autor                                              

Observando o gráfico a seguir, vemos que a maior parte dos militares que 

responderam o questionário já serviram em Batalhão de Infantaria ou Batalhão de 

Infantaria Motorizado, o que lhes dá uma percepção maior no que tange à comparação 
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do emprego entre essas Unidades com aquelas mecanizadas.  

Fruto desta experiência, as observações de suas percepções no emprego 

desses diferentes Batalhões de Infantaria, aliado à analise doutrinária e da VBTP, nos 

dá boas ferramentas para o presente estudo, no sentido de identificar alguns dos 

possíveis fatores de decisão para o processo de mecanização. 

 

GRÁFICO 3: Militares que serviram em BI ou BI Mtz 

Fonte: O Autor 

Observa-se através do gráfico 4 a seguir, que quase a totalidade dos militares 

da amostra já participaram de algum tipo de adestramento voltado para operações 

defensivas, como comandante de fração operacional. Desta forma, assegura-se que 

os mesmos possuem conhecimento tático e técnico para responder as questões 

propostas pelo instrumento do presente trabalho, inclusive pontuar tática, técnica e 

procedimentos adotados pelos mesmos, ou mesmo algum outro fator que julgaram 

pertinente pontuação ou que possa ter influenciado ou não no processo decisório para 
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a mecanização de algumas Unidades e Grandes Unidades. 

GRÁFICO 4: Militares que participaram de adestramento de Operações Defensivas 

Fonte: O Autor 

Considerando estes militares que participaram de tais exercícios 

supramencionados, com a próxima pergunta observa-se que a maior parte deles foi 

empregado na forma de manobra Defesa de área, na qual deve-se impedir o acesso 

do inimigo a todo custo, e no caso da Tr Mec, as VBTP ficam desenfiadas em 

espaldões na contra encosta daquela posição defensiva,  e apenas 8% participaram 

de algum tipo de retraimento, que baseado na legislação vigente, as tropas utilizam 

geralmente estradas para os seus itinerários, exigindo-lhes uma grande mobilidade 

para se desengajar do contato com o inimigo, se for o caso, bem como romper o 

contato pelo fogo (BRASIL, 2019). 

A defesa de área é uma forma de manobra tipicamente de um Batalhão de 

Infantaria Motorizado, pois pela sua própria característica, a tropa fica aferrada àquele 

terreno, devendo defende-lo a todo custo, não havendo tanta prioridade para 

deslocamentos e mobilidade, porém, deve ser considerado também o emprego da 

reserva, como escalão de contra-ataque, para a qual é de suma importância o poder 

de fogo e a mobilidade, fato que no BI Mec dá mais autonomia em não necessitar 

receber uma tropa de cavalaria em reforço para os casos de emprego da reserva 

(BRASIL, 2007). 

O Batalhão de Infantaria pode participar de uma Defesa Móvel, organizada pelo 

escalão Divisão de Exército, como um dos elementos da Força de Fixação, exercido 

por uma Brigada. Neste caso, a fração executa uma defesa de área estática em uma 

posição à frente de um “bolsão” e assim que o inimigo atinge esta área, retrai sob 

pressão para uma nova linha de controle a ser defendida a todo custo, visando a 

destruição do ini, principalmente de seus meios blindados, naquela posição. Neste 

caso, observamos uma grande vantagem das tropas mecanizadas, principalmente 

pela proteção blindada no movimento retrógrado em contato com o inimigo.  
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GRÁFICO 5: Formas de manobra do adestramento em Op Defensivas realizado pelos militares 

Fonte: O Autor 

 Como um dos objetivos do presente estudo, o gráfico a seguir mostra que 

grande parte da amostra considera o BI Mec mais apto a realizar as manobras já 

citadas, tendo em vista ter em sua dotação as VBTP Guarani. Houve um percentual 

pouco significativo da amostra que julga ser melhor “em partes”, mas que deve ser 

considerado. Existe questões de logística de manutenção e fornecimento de peças 

que possa ser um fator negativo para o emprego de tais viaturas, pois há um maior 

índice de problemas relacionados a estes aspectos. Entretanto, considerando um 

ponto onde já se possua grande conhecimento e experiência neste sentido, aliada a 

uma boa capacidade de suprimento dos órgãos de apoio logístico, pensa-se que que 

de fato o BI Mec tenha mais capacidades ao ser empregado neste tipo de 

adestramento, principalmente pela forma como o combate moderno evoluiu, exigindo 

grande mobilidade e poder de fogo. 

 

GRÁFICO 6: Maior mobilidade do BI Mec em relação ao BI Mtz, nas Op Def 

Fonte: O Autor 
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Com apoio dos técnicos da IVECO, o conhecimento sobre a manutenção da 

VBTP vem alcançando níveis satisfatórios, tanto que alguns problemas técnicos são 

verificados e relatados com o intuito de melhorar cada dia mais esse meio tão precioso 

para a infantaria mecanizada. Porém quando enquadramos as pequenas frações no 

nível tático, podemos então perceber uma deficiência que precisa ser corrigida. Os BI 

Mec precisam ser dotados com uma Sessão de Instrução de Blindados (SIB) com 

configuração semelhante a existente no CI Bld em Santa Maria - RS, com simuladores 

de Combate, e espaços físicos que possam garantir ao Cabo e Soldado um excelente 

nível de formação, assim como o CI Bld fornece o treinamento com excelência para 

os oficiais subtenente e sargentos.  

O gráfico a seguir mostra como a amostra verifica os elementos de apoio de 

fogo do BI Mec na sua importância para as manobras das operações defensivas 

analisadas no presente estudo. Cabe ressaltar que as principais mudanças são o Pel 

Mrt P/Cia C Ap, o qual possui 2 seções de Mrt P 120mm, e o Pel Ap F/Cia C Ap, o 

qual possui 2 seções de Ap F dotadas da UT 30, com canhão 30 mm e alcance 3 km. 

Naturalmente, o BI Mec já apresenta vantagens tendo em vista a letalidade, 

emprego e alcance dos armamentos supramencionados. Uma das características das 

operações defensivas é o seu caráter estático, desta forma o BI Mec possui maiores 

capacidades de apoio de fogos no que tange principalmente aos Fogos Longínquos, 

que são desencadeados além dos Postos Avençados de Combate (PAC), e aos Fogos 

Defensivos aproximados, os quais se dão entre o PAC e o LAADA, para os tiros curvos 

e tensos. 

As informações corroboram com as respostas da amostra do presente estudo, 

visto que 88,5% dos mesmos pontuaram que os Elm Ap F do BI Mec são um fator de 

vantagem nas operações defensivas tanto para a Defesa de Área quanto para o 

Retraimento sob pressão. Particularmente no retraimento sob pressão, pela dinâmica 

e necessidade de se desengajar com o inimigo, observa-se uma vantagem ainda mais 

considerável, observado também pelos participantes (77%) que pontuaram que esses 
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Elm são de vantagem relevante apenas para essa forma de manobra. 

GRÁFICO 7: Elm Ap F do BI Mec como vantagem nas Op Def 

Fonte: O Autor 

 

Por fim, no último gráfico a seguir, podemos observar como a amostra avaliada 

julga que o BI Mec possui vantagens em relação ao BI Mtz, tendo pontuado a opção  

5 para vantagem máxima, decrescendo até a opção 0 (zero) para uma vantagem nula 

e consequente igualdade.  

No qual 61,5% da amostra elencou as vantagens do BI Mec como vantagens 

máxima, elegendo a pontuação 5. Uma pequena parte pontuou como 4 (23,1%), e 

como 3 (15,4%), avaliando que há uma vantagem porém que não é máxima, fato que 

corrobora com a hipótese de que um dos fatores que motivaram o processo de 

mecanização foi essa inegável vantagem entre a execução das Operações 

Defensivas utilizando a VBTP Guarani e os Elm Ap F. 
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GRÁFICO 8: Vantagem do BI Mec frente ao BI Mtz nas Op Def 

Fonte: O Autor 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

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

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

compreensão sobre os motivos possivelmente motivadores para o Esc Sp no 

processo de mecanização dos BI Mec. 

A Infantaria Mecanizada está em implantação no Exército Brasileiro e é de 

suma importância que seja dado a ela a atenção necessária para que se busque um 

nível de excelência, no mínimo profissional, devido a sua capacidade de mobilidade, 

relativo poder de fogo, e relativa proteção blindada, sendo possível ser utilizada em 

vários contextos e operações. O Conhecimento relativo a parte técnica da VBTP está 

sendo muito bem consolidado nos BI Mec.  

O contexto da mecanização envolve diversas vertentes, dentre elas a 

necessidade de modernização dos materiais de emprego militar para o 

acompanhamento da rápida mudança do atual Campo de Batalha. Nesse sentido, as 

seguintes características: necessidade de rapidez (mobilidade) letalidade seletiva e 

legitimidade na área de operações se sobrepuseram como os princípios que mais se 

destacam no que hoje se chama “Guerra de Movimento”. Acredita-se que as formas 

de manobra da Defesa de área e o retraimento sob pressão não são os fatores que 

deram causa direta ao processo de mecanização. O que deu causa ao processo de 

mecanização foi à necessidade de ganho de velocidade no terreno e a letalidade 

seletiva, para todo tipo de operação e forma de manobra. Ou seja, os princípios 

citados, os quais conduzem a legitimidade no contexto da Guerra Híbrida. Entretanto, 

com toda certeza, observa-se estas formas de manobra como as principais 

“beneficiadas” quanto ao ganho de poder de fogo, rapidez e letalidade seletiva e, 

principalmente, a mobilidade. Por conseguinte, a mobilidade e poder de fogo na 

realização de Contra Ataques, na defesa de área, e a letalidade seletiva no retraimento 

sob pressão aumentaram a capacidade de realizar a Defesa de maneira exponencial, 

sem que seja necessário o dispêndio de outras forças como a formação de Força 

Tarefa com elementos de Carros de Combate. 

Melhorando as técnicas e os meios para a formação do combatente 

mecanizado, poderemos então avaliar com mais exatidão os pontos fracos e fortes da 

infantaria mecanizada no contexto operacional, executando as melhorias necessárias 
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para que seja cumprida com profissionalismo a sua nobre missão constitucional.  

Pela natureza e finalidade das Operações Defensivas, conclui-se que as 

vantagens obtidas no processo de mecanização podem ter sido um dos fatores 

analisados para a execução do presente processo, porém não foram os fatores 

decisivos para a tomada de decisão acerca do assunto. 
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ANEXO A – SOLUÇÃO PRÁTICA 
 

 

Na presente pesquisa observou-se que o processo de mecanização dos 

Batalhões de Infantaria Motorizado contribuiu sobremaneira para a obtenção de uma 

vantagem tática no que tange às Operações Defensivas, particularmente face às 

manobras de Defesa de Área e Retraimento sob Pressão. Porém foi observado que 

essas vantagens não foram fator decisivo para motivar o processo supramencionado. 

Existem outras necessidades de emprego, mais relevantes face ao emprego atual do 

Exército Brasileiro, que possivelmente tiveram uma maior importância. 

Ainda existe a necessidade de um aprofundamento neste tema, através da 

realização de novos estudos, para que se pontue com exatidão quais são os fatores 

mais relevantes para esta atualização doutrinária, através da implementação de poder 

de fogo, mobilidade, proteção blindada, elementos de apoio de fogo, entre outros, aos 

BI Mtz. 

Para que se conclua quais foram os maiores motivadores, aliado aos ganhos 

dessas tropas frente às diversas operações militares, cresce de importância a 

realização de exercícios de adestramento, visando verificar a aplicabilidade, bem 

como novas possibilidades no emprego tático do BI Mec, particularmente nas peças 

de manobra envolvidas diretamente no esforço principal do Batalhão. 

O Exército Brasileiro tem pensado no seu aperfeiçoamento analisando diversos 

fatores que possam representar uma ameaça concreta ou potencial ao Estado e aos 

seus interesses. Desta forma, frente à necessidade de desenvolvimento de 

capacidades completas, passa a se desenvolver por meio do Planejamento Baseado 

em Capacidades (PBC). A Capacidade significa estar apto para cumprir determinada 

missão ou tarefa e é obtida através do conjunto de 7 fatores relacionados entre si, são 

eles: Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, 

Pessoal e Infraestrutura – que formam o acrônimo DOAMEPI (BRASIL, 2017). 

Da análise o objeto deste trabalho e destes fatores, podemos dizer que para 

estudo completo daqueles que de fato foram mais relevantes para o processo de 

mecanização, ainda há a necessidade de aprofundamento teórico e prático no que se 

refere a organização, adestramento e infraestrutura. Particularmente, no que diz 

respeito ao adestramento, existem diversos centros de instrução na Força Terrestre, 

os quais visam especializar e capacitar os militares para operar nos diversos tipos 

ambientes operacionais do território nacional.  
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Respeitando a política estratégica do Estado-Maior do Exército e suas 

prioridades, pode ser interessante a realização de estudos visando verificar a 

possibilidade de criação de um centro instrução mecanizado ou que fossem 

disponibilizados cursos relacionados à atuação do infante no contexto do BI Mec, bem 

como para adaptação e maximização das capacidades da Viatura Blindada de 

transporte de Pessoal (VBTP) GUARANI.  

Para isso, os conhecimentos a serem passados aos cabos e soldados seria 

nivelado através de um Programa Padrão próprio, ou que fossem feitas adaptações 

naquele existente, para que as peculiaridades do BI Mec nas operações pudessem 

ser passadas da mesma maneira e com a mesma excelência em todas as Unidades 

desta natureza. 

O fator supramencionado é o mais relevante para a análise deste estudo, 

porém está diretamente relacionado aos fatores organização e infraestrutura, tendo 

em vista que ainda em implementação, estes podem impedir que o adestramento e 

emprego ocorra da melhor maneira possível. 

Sendo assim, a continuidade dos estudos, bem como da verificação da doutrina 

em exercícios de adestramento poderá determinar com maior precisão os fatores 

motivadores ao processo de mecanização no Exército. 
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante do trabalho de especialização em 
Ciências Militares, cujo tema é “AS VANTAGENS NA EXECUÇÃO DE MANOBRAS 
NAS OPERAÇÕES DEFENSIVAS COMO INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE 
MECANIZAÇÃO DOS BATALHÕES DE INFANTARIA MOTORIZADO”. Pretende-se, 
por meio da compilação de dados coletados, identificar pontos fortes e debilidades do 
BI Mec na execução de Op Def, em comparativo com o BI Mtz, verificando possíveis 
fatores motivadores neste processo de mecanização. 

O Sr. foi selecionado pois exerceu função de comando nesse tipo de 
Organização Militar totalmente novo para o Exército Brasileiro, o Batalhão de 
Infantaria Mecanizado. Sendo assim, sua opinião é de extrema importância para 
enriquecermos a literatura, ainda escassa, acerca do assunto. 

Desde já, agradeço à colaboração de V. Sa., aproveito a ocasião para formular 
votos de apreço e consideração. Coloco-me à disposição para esclarecimentos 
através dos seguintes contatos: 

Paulo Sérgio do Espírito Santo Júnior (Capitão de Infantaria – AMAN 2011) 

Celular: (21) 99757-0673 

E-mail: paulosergio.santo@eb.mil.br  
 

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Qual seu posto/graduação atual? 

(   )Maj    (   )Cap    (   )1º Ten    (   )2ºTen    (   )Asp   (   )ST    (   )1ºSgt    (   )2ºSgt      
(   )3º Sgt            

 
2. Qual seu nome de guerra? 

_________________________________________________  

 
3. O Sr já serviu em algum BI ou BI Mtz?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

 
4. Quais funções que o Sr exerceu no BI Mec? 

(   ) Comandante de subunidade 

(   ) Comandante de Pelotão de Fuzileiros Mecanizado 
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(   ) Comandante do Pelotão de Apoio de Fogo 

(   ) Comandante de Grupo de Combate 
 

ASPECTOS DOUTRINÁRIOS 

 
5. O Sr já participou de algum exercício adestramento voltado para operações 

defensivas?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

 
6. Se respondeu “sim” para a pergunta anterior, qual forma de manobra? 

(   ) Defesa de área 

(   ) Defesa móvel 

(   ) Retraimento 

(   ) Ação retardadora 

(   ) Retirada 

 
7. O Sr considera a maior mobilidade do BI Mec, por conta da sua dotação de 
VBTP Guarani, um fator de grande vantagem nas Op Def em relação ao BI Mtz? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Em partes 

 

8.   O Sr considera que os elm de apoio de fogo do BI Mec, particularmente o Mrt 
P 120mm e o Pel Ap F (UT-30), bem como a própria Mtr calibre .50 das VBTP 
GUARANI influenciam sobremaneira nas Op Def do BI Mec? 

(   ) Sim, mas somente na Def A 

(   ) Sim, mas somente no Retraimento sob pressão 

(   ) Sim, em ambas 

(   ) Não 

 

9.   Especificamente na defesa de área e no retraimento sob pressão, o Sr considera 
que pode ter sido um dos fatores relevantes para o processo de mecanização do 
BI Mtz? Justifique. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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10.   Em uma escala de 0 a 5, sendo "0" o índice de vantagem nula e "5" o de 
vantagem máxima, como o Sr classificaria, o emprego tático do BI Mec em 
comparação ao BI Mtz no tocante às formas de manobra defensivas 
supramencionadas? 

_________________________________________________  

 

 

FECHAMENTO 

 

11.   O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação. 
 


