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RESUMO 
 
 
 
 
Este trabalho teve por objetivo apresentar uma análise da capacidade da 15ª Brigada 
de Infantaria Mecanizada de compor a estrutura organizacional de uma Força 
Expedicionária, nível Unidade, empregando seus meios orgânicos e os módulos 
especializados que compõem a Força de Emprego Estratégico. O propósito da 
pesquisa foi analisar a concepção da força contida como uma demanda definida na 
Estratégia Nacional de Defesa (END) e descrita com maior detalhamento no Plano 
Estratégico do Exército, de forma a tornar-se uma força que visa providenciar ao 
Estado Brasileiro a capacidade de empregar a Expressão Militar do Poder Nacional 
visando contribuir para a cooperação, dissuasão e projeção de seu poder no cenário 
internacional. Além disto, procurou-se evidenciar quais capacidades, elencadas como 
necessárias à esta força, apresentam-se mais prementes no atual conceito operativo 
do Exército Brasileiro do amplo espectro dos conflitos, tomando como base as ações 
da Força de Coalizão, liderada pelos EUA, na Batalha por MOSSUL (2016 a 201) e 
pela Força Expedicionária Francesa na Operação SERVAL (2013 a 2014), cujos 
ensinamentos são essenciais para balizar a organização, o adestramento e emprego 
de forças com características expedicionárias na atualidade. Por fim, o estudo buscou 
apresentar uma proposta da estrutura organizacional desta força, com os meios 
necessários para capacitá-la a realizar as tarefas que poderão se apresentar por 
ocasião de seu emprego, seja em uma situação de guerra ou seja de não-guerra. 
 
 
Palavras-chave: Força Expedicionária, Brigada de Infantaria Mecanizada, Conflitos 
Contemporâneos e Doutrina Militar Terrestre Brasileira. 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
This work aimed to present an analysis of the capacity of the 15th Mechanized Infantry 
Brigade to compose the organizational structure of an Expeditionary Force, Unit level, 
employing its organic means and the specialized modules that make up the Strategic 
Employment Force. The purpose of the research was to analyze the design of the 
contained force as a demand defined in the National Defense Strategy (END) and 
described in greater detail in the Army’s Strategic Plan, in order to become a force that 
aims to provide the Brazilian State with the capacity to employ the Military Expression 
of the National Power in order to contribute to the cooperation, deterrence and 
projection of its power on the international scene. In addition, it was sought to highlight 
which capabilities, listed as necessary to this force, present themselves more pressing 
in the current operational concept of the Brazilian Army of the broad spectrum of 
conflicts, taking as a basis the actions of the Coalition Force, led by the US, in the 
Battle for MOSSUL (2016-201) and by the French Expeditionary Force in Operation 
SERVAL (2013-2014), whose teachings are essential for shaping the organization, 
training and use of forces with Expeditionary characteristics today. Finally, the study 
sought to present a proposal for the organizational structure of this force, with the 
necessary means to enable it to perform the tasks that may be presented at the time 
of its employment, whether in a war situation or in a non-war situation. 
 
 
Key-words: Expeditionary Force, Mechanized Infantry Brigade, Contemporary 
Conflicts and Brazilian Military Land Doctrine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho abordou os planejamentos da Força Terrestre (F Ter) 

quanto ao desenvolvimento de uma Força Expedicionária (F Expd), definida pelo 

Glossário das Forças Armadas (MD35-G-01) como: 

Força de pronto-emprego, autossutentável e adequadamente aprestada, 
com estrutura conjunta ou singular, organizada para cumprir missão por 
tempo limitado, sob condições austeras e em área operacional distante de 
sua base (BRASIL, 2015h). 

A necessidade de compor uma força com tais características está prevista na 

Estratégia Nacional de Defesa (END)1, configurando-se em uma Ação Estratégica 

de Defesa (AED): 

ED-2 FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE DISSUASÃO 
AED-63 Incrementar a capacidade expedicionária, com foco na presteza e 
na permanência. (BRASIL, 2020i) 

Neste contexto a F Ter, em sua contínua atualização da Doutrina Militar 

Terrestre (DMT), definiu como objetivo a projeção de força no cenário internacional 

por meio da geração de uma força valor Grande Unidade (GU), no âmbito Exército 

Brasileiro, até o ano de 2022. Tal planejamento encontra-se na Concepção de 

Transformação do Exército (2013-2022), documento aprovado no ano de 2012. 

Consoante a isto, o Comando de Operações Terrestres (COTER) realizou o 

Seminário de Força Expedicionária, no a no de 2015, e a Reunião de Coordenação 

do Subprojeto da Força Expedicionária, no ano seguinte, atividades inseridas no 

Programa Estratégico Estruturante “Sistema Operacional Militar Terrestre” 

(SISOMT), constante do Subportifólio do Escritório de Projetos do Exército (EPEx) 

“Geração da Força”. 

Da mesma feita, no prosseguimento dos planejamentos estratégicos da F Ter, 

o assunto em tela foi inserido como um dos Objetivos Estratégicos do Exército 

(OEE), em seu Plano Estratégico (2020-2023), enquadrado no escopo da ampliação 

da projeção do Exército no cenário internacional, tendo como foco o aumento da 

capacidade de projeção de poder. 

Para consecução desta meta, estabeleceu-se a ação estratégica de 

desenvolver a capacidade expedicionária e de emprego multinacional da Força. Uma 

das atividades previstas para tal é experimentar a metodologia afeta ao 

 
1 O Exército deverá, também, ter a capacidade de projeção de poder, constituindo uma Força Expedicionária, 
quer para operações de paz, de ajuda humanitária ou demais operações, para atender compromissos assumidos 
sob a égide de organismos internacionais ou para salvaguardar interesses brasileiros no exterior (BRASIL, 2020i). 
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planejamento, adestramento e manutenção de uma F Expd, no período de 2020 a 

2023. 

Ainda no quesito da evolução da DMT, foi publicada a Diretriz Organizadora 

do Sistema de Prontidão Operacional da Força Terrestre (SISPRON), e a Concepção 

de Preparo e Emprego da Força Terrestre (EB70-D-10.002), ambos no ano de 2019. 

Estes documentos visam coordenar e orientar os trabalhos a serem desenvolvidos 

para preparar e empregar a F Ter, por meio de certificações do preparo de tropas 

especificadas naquele último. 

Dentre as atividades e coordenações constantes nos documentos citados 

acima, o EB70-D-10.002 organiza a F Ter em Grupos de Emprego, dentre as quais 

constam as Forças de Emprego Estratégico (F Emp Estrt)2. E é neste ínterim que a 

15ª Brigada de Infantaria Mecanizada (15ª Bda Inf Mec) insere-se no presente 

estudo, por constituir-se como uma destas forças e por sua designação como F Epxd 

da F Ter, inicialmente com a estrutura organizacional nível Batalhão, podendo evoluir 

para uma Brigada. 

Além disto, o mesmo documento define quais são os Módulos Especializados 

que também constituem a F Emp Estrt, visando gerar capacidades para agregar 

poder de combate às GU de emprego estratégico e a própria F Expd. 

Módulos Especializados: AD/3 (Cmdo AD/3, Bia C, 29º GAC155 AP), Cmdo 
Av Ex (+ 3º e 4º B Av Ex), 6º GMF, 1º BGE (+ Cia C² e C D Ciber), C Op Esp 
(+ 3ª Cia F Esp), 6° BIM (+ 1º B Op Psc e 1º Btl DQBRN), 4ºGAAAe, 2º BE 
Cmb, 2º BPE e B Ap Log Ex (grifo do autor) (BRASIL, 2019a). 

Partindo-se para a conjuntura do Estado brasileiro, situação em que se 

vislumbra a projeção de poder, verifica-se que o país segue buscando seu 

protagonismo no entorno estratégico, principalmente na América Latina, tornando-se 

exemplo em ações como o combate à corrupção, ao crime organizado e em atividades 

de ajuda humanitária, nas quais verifica-se o emprego das Forças Armadas. A 

atuação brasileira na MINUSTAH, no período de 2004 a 2017, demonstrou a 

capacidade do país em atividades de grande complexidade, com envolvimento da 

expressão militar, e onde se encontram grande parte dos fatores que caracterizam os 

conflitos armados contemporâneos, demonstrando que a F Ter tem condições de 

atuar em ações de tal amplitude. 

 
2 Forças com poder de combate que possibilitem, nas situações de crise/conflito armado, o desequilíbrio 

estratégico, por meio da dissuasão e da ofensiva. Estarão aptas a atuar em qualquer parte do território 
nacional e em outras áreas de interesse estratégico do Estado Brasileiro. (BRASIL, 2019a) 
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Seguindo-se no contexto do cenário internacional, recentemente a 

reorganização da Política Externa Brasileira conduziu o país a uma maior 

aproximação de nações como os Estados Unidos da América (EUA) e Israel, gerando 

inclusive sua designação como Aliado Militar preferencial Extra-Organização da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), pelo Presidente da República 

norte-americano (BRASIL, 2020a). 

Os fatores acima apresentados aproximam o país a uma possível situação de 

ser instado a compor uma Força de Coalizão para emprego em um conflito 

necessitando de capacidade expedicionária. Neste contexto, os estudos da F Ter 

crescem de importância para manter a nação preparada para tais demandas. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Com a designação da 15ª Bda Inf Mec como responsável por compor a força 

expedicionária do Exército Brasileiro, destinada a possuir as capacidades para a 

consecução de tais demandas, surge o seguinte questionamento: em que medida a 

atual estrutura organizacional da 15ª Bda Inf Mec encontra-se apta à prover os meios 

para compor tal força, no nível U, e quais Módulos Especializados necessitam ser 

inseridos para se obter tal capacidade? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Como forma ajudar a elucidar o problema proposto segue abaixo os seguintes 

objetivos do trabalho. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Examinar se a atual estrutura organizacional da 15ª Bda Inf Mec encontra-se 

apta a prover os meios para compor uma F Expd, valor U, possibilitando propor quais 

Módulos Especializados, conforme designados em BRASIL (2019a), são essenciais 

para agregar as capacidades necessárias para tal. 

 

 

 



14 
 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Para delimitar e obter o resultado esperado do objetivo geral, foram levantados 

objetivos específicos para conduzir este estudo, conforme se segue: 

a) apresentar a DMT brasileira, explorando os conceitos de Conflitos Armados 

de Amplo Espectro e a concepção de uma F Expd para o EB; 

b) apresentar a estrutura organizacional da Bda Inf Mec e do Batalhão de 

Infantaria Mecanizado (BI Mec), assim como suas atuais Bases Doutrinárias; 

c) identificar as condições atuais da 15ª Bda Inf Mec para estruturar o BI Mec, 

de forma a obter as capacidades necessárias de uma F Expd, nível U; 

d) citar os principais conflitos, ao longo do século XXI, com emprego de forças 

com capacidade expedicionária. 

e) identificar ensinamentos colhidos e lições aprendidas, em conflitos recentes, 

focados na estrutura organizacional das F Expd empregadas em tais atividades. 

f) comparar as capacidades da estrutura organizacional da atual F Expd 

proposta pelo EB e as capacidades elencadas pelos conflitos contemporâneos; 

g) concluir em que medida a atual 15ª Bda Inf Mec encontra-se em condições 

de prover os meios para compor uma F Expd, nível U, e quais Módulos Especializados 

necessitam ser inseridos para se obter tal capacidade. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

De forma a permitir uma abordagem exequível, o presente estudo se limitou 

aos conflitos armados ocorridos no século XXI, nos quais houve o emprego de forças 

com capacidades expedicionárias, particularmente de nações pertencentes à OTAN. 

O trabalho focou nas estruturas organizacionais, atualmente existentes, da 15ª 

Bda Inf Mec, organizada pela Portaria nº 1.764-Cmt Ex/2017 (BRASIL, 2017m), para 

indicar estruturas a serem propostas para integrar à F Expd nível U do Exército 

Brasileiro. 

Cabe ressaltar que a Base Doutrinária da Bda Inf Mec e do BI Mec; aprovadas 

pela Portaria nº 113-EME e nº 114-EME, respectivamente; foram utilizadas como 

complemento para tal estudo, visando apontar as estruturas que poderão fazer parte 

da F Expd, quando estiverem ativas. 
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1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

A pretensão do estudo foi contribuir para o Exército Brasileiro conceber uma 

doutrina de emprego expedicionário, conforme os planos e estudos já realizados pela 

Força no contexto da evolução da DMT, e os ensinamentos colhidos por outras nações 

com emprego de tropa com estas habilidades. 

Conforme definido na Diretriz de Implantação do SISOMT - EB20-D-10.028, 

buscou-se atender à seguinte premissa: 

No acompanhamento doutrinário, aprimorar a capacidade de estudo dos 
conflitos atuais e ações de outros exércitos no mundo, que permita levantar 
conhecimentos de interesse da doutrina (CID) úteis para o 
desenvolvimento/aperfeiçoamento da doutrina militar terrestre, no tocante às 
funções de combate, missões de paz, força expedicionária, ajuda humanitária 
e GLO. (grifo do autor) (BRASIL, 2015d) 

Com isto, o trabalho teve como finalidade central a proposta da estrutura 

organizacional de uma F Expd, visando gerar ao SISPRON a capacidade de empregar 

uma fração valor U reforçada por Módulos Especializados, possibilitando obter uma 

projeção positiva no cenário internacional. 
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2 FORÇA EXPEDICIONÁRIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

Para fins de fundamentação do trabalho no tocante ao assunto F Expd, foram 

estudados os referenciais teóricas básicos acerca do ambiente em que esta força 

atuará e como a F Ter planeja estruturar e organizar os meios necessários para tal. 

 

2.1 DOUTRINA MILITAR TERRESTRE BRASILEIRA 

 

A Doutrina Militar terrestre (DMT), segundo o Manual de Fundamentos EB20-

MF-10.102, é composta pelos valores, fundamentos, conceitos, concepções, táticas, 

técnicas, normas e procedimentos para orientar a organização, preparo e emprego da 

F Ter. 

Por conta da dinâmica dos combates contemporâneos, conforme será 

caracterizado na seção a seguir, a DMT necessita estar em constante evolução, 

visando preparar-se para toda sorte de demandas que possam ser impostas à F Ter 

em um ambiente com ameaças de natureza difusa e de grande incerteza. 

Para que haja condições de se compreender quais são estas necessidades e 

como isto irá se converter em ações, o Exército realiza seus planejamentos visando 

criar sua estratégia para orientar a organização, preparo e emprego da F Ter, que é o 

instrumento de ação do Comando da Força organizado por módulos de combate, 

conforme define BRASIL (2014b). O produto disto é representado atualmente pelo 

Plano Estratégico do Exército (2020-2023). 

Para que haja possibilidade de compreensão por parte dos elementos da F Ter, 

de forma a alcançar as propostas estratégica, a DMT define como principais fatores 

para seu emprego: 

a) a letalidade seletiva; 
b) a proteção da tropa; 
c) a superioridade das informações; 
d) a consciência situacional; 
e) a digitalização do campo de batalha; 
f) as operações de informações; e 
g) a aproximação dos níveis de planejamento e da condução das operações 
(BRASIL, 2019h). 

Tendo como foco tornar possível cumprir as missões com os fatores elencados, 

encontra-se descrito em BRASIL (2019a), que o Exército deve buscar adotar a 

geração de forças em um planejamento baseado em capacidades (PBC), 

proporcionando a obtenção de aptidões, para que se cumpra determinada tarefa, por 
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meio dos seguintes fatores: Doutrina, Organização, Adestramento, Material, 

Educação, Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI). De maneira a responder o problema 

e a consecução dos objetivos, propostos no presente trabalho, as pesquisas tiveram 

como foco o fator “Organização”. 

Para facilitar a obtenção da proposta, objetivo desta pesquisa, as estruturas 

organizacionais foram classificadas conforme prevê a DMT: 

4.4.6.3 [...] a F Ter classifica suas unidades e subunidades operativas em: 
a) elementos de combate; 
b) elementos de apoio ao combate; e 
c) elementos de apoio logístico (BRASIL, 2019h). 

Buscando-se atender o maior número de alternativas de emprego, estes 

elementos devem ser organizados, conforme o Manual de Fundamentos Doutrina 

Militar Terrestre (EB20-MF-10.102), de forma a agregar o poder de combate que a 

situação demandará. Para tal, devem possuir como características: flexibilidade, 

adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade (FAMES). Ressalta-se 

que o conceito de “Modularidade”3 é essencial para que se alcance o objetivo proposto 

neste trabalho. 

Com estes conceitos é possível apontar em que medida, conforme os 

elementos da atual estrutura organizacional, a 15ª Bda Inf Mec possui as capacidades 

requeridas. Desta forma será possível indicar quais elementos demandam de Módulos 

Especializados. 

Além disto, foi buscado neste trabalho identificar em que medida encontra-se 

estruturada a 15ª Bda Inf Mec e quais Módulos Especializados possibilitarão cumprir 

as atividades, tarefas e sistemas relativos às funções de combate, segundo definição 

de BRASIL (2019h): Comando e Controle, Movimento e Manobra, Inteligência, Fogos, 

Logística e Proteção. 

De forma a possibilitar que os objetivos do Plano Estratégico do Exército 

(PEEx) fossem atingidos, a DMT tem empregado o Sistema de Informações 

Operacionais Terrestres (SINFOTER), que tem como finalidade apoiar a tomada de 

decisão por meio da integração de outros sistemas, como o Sistema de Prontidão 

Operacional (SISPRON), que é responsável pela adequação e experimentação 

doutrinária de uma Força Expedicionária, segundo BRASIL (2020g). 

Tais capacidades e ações visam a atender as demandas previstas na 
documentação de sustentação, com realce para o que consta no Livro Branco 
de Defesa Nacional (LBDN): “... Crises internacionais podem surgir à revelia 

 
3 Característica de uma força que lhe confere a condição de, a partir de uma estrutura básica mínima, 

receber módulos que ampliem seu poder de combate ou lhe agreguem capacidades. (BRASIL, 2019h) 
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da vontade do País, o que exige um nível adequado de prontidão e 
modernização de suas Forças Armadas...” e na Estratégia Nacional de 
Defesa (END): “...a manutenção de tropas, em particular as reservas 
estratégicas, na situação de prontidão operacional com mobilidade, que lhes 
permitam deslocar-se rapidamente para qualquer parte do território nacional 
ou para o exterior...permanente prontidão operacional para atender às 
hipóteses de emprego, integrando forças conjuntas ou não...manutenção de 
unidades aptas a compor Forças de Pronto Emprego, em condições de atuar 
em diferentes ambientes operacionais...” 
[...] 
As Forças componentes do SISPRON dividem-se em Forças de Prontidão 
Operacional (FORPRON), Força Expedicionária (F Expd) e Forças do 
Sistema de Prontidão de Capacidades de Manutenção da Paz das Nações 
Unidas (UNPCRS, sigla em inglês). (grifo do autor) (BRASIL, 2019b) 

Conforme verifica-se, a composição de uma F Expd tornou-se uma grande 

demanda dentro do contexto da evolução da DMT, visando a pronta-resposta às 

demandas que o país designará para a F Ter, necessitando estar organizada, 

equipada e adestrada de acordo com a situação que se apresentar. 

Para isto, parte-se do pressuposto que se deve possuir uma estrutura 

organizacional básica para gerar as capacidades necessárias à uma Unidade, para 

que tenha condições de atuar em um conflito contemporâneo, possibilitando que o 

Exército gerencie as atividades de equipar e adestrar tal fração. 

Dentro da concepção de adestrar, o Programa de Instrução Militar - Biênio 

2020/2021 (EB70-P-11.001) prevê que as frações pré-designadas para completarem 

as GU da Força de Emprego Estratégico devem realizar seu adestramento conforme 

a GU que integrarão. Desta feita, ressalta-se que a 15ª Bda Inf Mec será acrescida de 

02 (duas) SU/36º BI Mec e da 2ª Bia AAAe/3ª Bda C Mec, por ocasião do ciclo de 

adestramento do biênio em tela. 

 

2.1.1 Amplo Espectro dos Conflitos 

 

Dentro do contexto em que o Exército realiza seus estudos prospectivos para 

fins de emprego da F Ter, o conceito operativo de amplo espectro dos conflitos 

destaca-se como o grande norteador das tarefas e ações que uma força armada 

deverá estar preparada para enfrentar. 

E foi com o fim da Guerra Fria, ocorrido na última década do século XX, que as 

nações viram surgir grandes transformações na geopolítica mundial e, por 

consequência, na configuração das relações de poder entre os diversos atores 

internacionais. A antiga bipolaridade deu lugar a uma situação de incertezas e 
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instabilidades, em grande parte devido às assimetrias de poder e o surgimento de 

atores não estatais com ingerência nas ações militares. 

Junto a isto, verifica-se neste início de século XXI uma vertiginosa evolução 

causada pela “Era do Conhecimento”: 

[...] houve uma significativa transformação no modo de operar das forças 
militares, como consequência da evolução e da facilidade de acesso às novas 
tecnologias, ocasionando a aproximação dos níveis político e tático; a 
socialização da Internet, disponibilizando, a qualquer cidadão, informações 
antes reservadas aos Estados; e o aparecimento das redes sociais e a 
atuação da mídia, provocando a rápida inserção da sociedade no contexto 
dos conflitos. (grifo do autor) (BRASIL, 2013) 

Este contexto possibilita o emprego de meios que eram inexistentes no período 

pós-Guerra Fria. Tal situação demanda uma premente evolução na doutrina, de forma 

a evitar que uma força militar se torne defasada em sua pressuposta finalidade: o 

emprego da violência em sua maior expressão, quando em uma situação de guerra. 

As características dos conflitos armados recentes encontram-se em constante 

transformação, tornando se extremamente dinâmicos e complexos, com 

predominância da atuação no ambiente operacional urbano, com grande presença de 

atores não estatais e contínua cobertura da mídia, conforme define a Concepção de 

Transformação do Exército – 2013/2022 (BRASIL, 2013). 

As mais recentes campanhas militares, particularmente no início do século XXI, 

se desenvolveram em sua grande maioria em áreas humanizadas e empregando 

ações no amplo espectro dos conflitos4, cuja definição denota a dificuldade de se 

designar os limites do emprego da força, conforme descrito a seguir: 

Abrange a paz, a crise e o conflito armado. Ao longo desse espectro, a paz é 
a situação na qual pode ocorrer violência localizada e limitada [...]; 
[...] a crise é caracterizada por grave ameaça ao Estado, cujo nível de 
violência não implique no envolvimento de toda a capacidade militar da Nação 
(contingência limitada); 
o conflito armado, ou guerra, é quando se pode atingir o grau máximo de 
violência, [...] com predominância da expressão militar, para impor a vontade 
de um ator sobre outro. (grifo do autor) (BRASIL, 2019h) 

Neste contexto, a F Ter é exigida a compor suas forças de maneira flexível e 

modular, de forma a adaptar-se às mudanças de situação e às operações que lhes 

forem designadas, desde as Operações Básicas5, até às Operações 

Complementares6, podendo ser empregada inclusive com a combinação de atitudes, 

ao executar mais de duas operações básicas. 

 
4 Conceito Operativo do Exército, representado por uma escala na qual se visualizam os diferentes 

graus de violência (BRASIL, 2019h) 
5 Ofensiva, Defensiva e Cooperação e Coordenação com Agências (BRASIL, 2017k) 
6 Que se destinam a ampliar, aperfeiçoar e/ou complementar as operações básicas, a fim de maximizar 

a aplicação dos elementos do poder de combate terrestre. (BRASIL, 2017k) 
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Figura 1 – Conceito Operativo do Exército (exemplo de situações) 

 

Fonte: Manual de Operações – EB70-MC-10.223 (BRASIL, 2017k) 

 

Esta amplitude e a incerteza de se definir os limites de emprego da força, assim 

como a multiplicidade de atitudes, denota a necessidade de integrar uma força com 

elementos que possam agregar capacidades visando a consecução de objetivos tão 

diversos quanto seus resultados esperados, seja por ocasião de uma operação de 

ajuda humanitária ou durante o aproveitamento do êxito após um ataque coordenado 

bem sucedido. 

 

2.1.2 Força Expedicionária (Nível Unidade) do Exército Brasileiro 

 

Conforme estudado anteriormente, a F Expd surge como uma demanda 

crucial para o Exército Brasileiro, inserindo-se na concepção do Exército Brasileiro, 

desde a Estratégia Nacional de Defesa (END) até o Plano Estratégico da Força, 

tornando-se a capacidade de empregar a Expressão Militar do Poder Nacional de 

forma a contribuir para a cooperação, dissuasão e projeção de poder no cenário 

internacional. 

[...] as três Forças deverão ter condições de atuar, de forma singular ou 
conjunta, em operações internacionais, quer de caráter expedicionário, de 
operações de paz ou de ajuda humanitária, para atender a compromissos 
assumidos pelo País ou para salvaguardar os interesses brasileiros no 
exterior e, dessa forma, contribuir com os objetivos da política externa 
exercida pelo Brasil. (grifo do autor) (BRASIL, 2020i) 

Desta feita, torna-se essencial conhecer como a F Ter avalia a concepção de 

uma fração destinada a atuar com as características expedicionárias, seguindo-se o 

determinado em sua Concepção de Preparo e Emprego, em que atualmente designa 

a GU base a 15ª Bda Inf Mec. 
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Conforme citado anteriormente, o COTER realizou o Seminário sobre Força 

Expedicionária, em setembro de 2015, atividade que compõe parte das ações 

contidas no Subportfólio Sistema Operacional Militar, com o objetivo de obter uma 

proposta de estrutura organizacional para a F Expd, partindo-se de uma fração base 

nível GU ou U. Ao final da atividade, chegou-se à conclusão de que a F Ter teria 

condições de constituir uma força de nível U, com certas condicionantes: 

[...] ser possível a criação e manutenção de uma Força Expedicionária no 
Exército Brasileiro, desde que sejam efetuados ajustes tanto no ciclo de 
preparação quanto na estrutura organizacional dessa(s) tropa(s). Entretanto, 
a implantação dessa Força dependerá, decisivamente, dos recursos 
financeiros a serem disponibilizados. (grifo do autor) (BRASIL, 2015c) 

Para justificar esta concepção, foram determinadas as premissas de que as 

operações conjuntas ocuparão lugar de destaque; o combate individual com 

instrumentos tecnológicos e armamento adequado; proteção coletiva, velocidade e 

letalidade; estruturas enxutas e de alta mobilidade; organização baseada no FAMES; 

apoio logístico flexível, resiliente e organizado por tarefas em módulos; tropa 

mecanizada e modular; e constituída por uma força adestrada e apta a ser empregada 

no amplo espectro. 

Outro dado importante foram as capacidades operativas (CO), elencadas pelo 

C Dout Ex, os quais visam orientar a formulação de quais elementos deverão compor 

a estrutura organizacional da F Expd nível U: 

Figura 2 – Capacidades Operativas da F Expd 

 

Fonte: Relatório sobre Seminário de Força Expedicionária (BRASIL,2015c) 

 

Além disto, o C Dout Ex estabeleceu as características desta força para 

consecução de seus objetivos, as quais deverão ser adquiridas por meio das 

capacidades operativas (Figura 2) e buscando-se atender às premissas básicas. 
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Figura 3 – Características da F Expd 

 

Fonte: Relatório sobre Seminário de Força Expedicionária (BRASIL,2015c) 

 

Estas características evidenciam que a F Expd tem a necessidade de 

estruturar-se baseada no acrônimo FAMES (BRASIL, 2019h), essencialmente quanto 

à sua organização, por meio dos Módulos Especializados (BRASIL, 2019a), 

proporcionando as condições para alcançar a consecução de seus objetivos. 

Na conclusão do relatório, confeccionado ao final do Simpósio (BRASIL, 

2015c), o COTER elenca alguns aspectos definidores que devem ser estabelecidos 

por ocasião da configuração de uma F Expd, caso haja necessidade de seu emprego, 

senso resumidos como: 

a) Possibilidade de cumprir missões de salvaguardas fora do território, com 

acréscimo de forças específicas; 

b) Possibilidade de constituir-se pelas 3 (três) Forças Armadas; 

c) Deve ser constituída de forma conjunta e, se necessário, combinada; 

d) Constituída na totalidade por núcleo-base (NB); 

e) Integrantes não poderão ser movimentados ou realizarem cursos, durante o 

ciclo de geração de força (Preparo); 

f) Deverão existir mais de 3 (três) unidades cumprindo o ciclo de geração de 

força, durante 2 (dois) anos; 

g) Necessidade de realização de rodízio entre os Comandos Militares de Área; 

h) O Estado-Maior será selecionado no âmbito de cada Comando Militar de 

Área, com os cargos previstos à semelhança do previsto na estrutura organizacional 

da Divisão de Exército, com as funções contidas em BRASIL (2020d); 

i) Emprego de 1 (um) módulo de Aviação do Exército com 4 (quatro) aeronaves 

de reconhecimento e ataque ou manobra, com módulo de apoio logístico específico; 

j) Condições de centralizar estruturas de apoio ao combate, incluindo meios de 

Defesa Antiaérea (DA Ae); Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear 
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(DQBRN); Aviação do Exército (Av Ex), Operações Especiais (Op Esp), Operações 

de Apoio à Informação (OAI); Assuntos Civis (As Civ); Guerra Eletrônica (GE) e Guerra 

Cibernética (G Ciber). Estes elementos poderão ser desdobrados, ou não, conforme 

análise dos fatores da decisão; 

k) Organização quaternária para as subunidades de combate e apoio ao 

combate, visando permitir rodízio da tropa; 

l) O deslocamento da Companhia Logística (Cia Log) antes do restante da 

tropa, para preparação das áreas e estruturas a serem utilizadas; 

m) Deve haver um reforço de 8 (oito) a 10 (dez) médicos ao Pelotão de Saúde 

(Pel Sal), de forma a apoiar o emprego descentralizado das SU; 

n) Cozinhas suficientes no Pelotão de Suprimento (Pel Sup) para atender o 

comando, elementos de comando, apoio e logística; 

o) Os elementos de manobra deverão possuir cozinhas móveis, para emprego 

descentralizado; 

p) O Pelotão de Transporte (Pel Trnp) deverá ter capacidade de operar com 

caminhões comerciais para transporte de suprimentos; 

q) Constituição de um módulo de Geoinformação integrando o Pelotão de 

Comunicações (Pel Com), para entendimento do ambiente operacional; e 

r) Condução de suprimento para sobrevivência da F Expd por 15 (quinze) dias. 

Devido a isto, verifica-se que há necessidade de se buscar uma mudança de 

concepção de preparo e mobilização de pessoal, condição que será obtida com a 

efetivação do SISPRON (BRASIL, 2020b). 

Ao fim do relatório, o estudo chegou à estrutura organizacional proposta pela 

Força Terrestre, com uma estrutura baseada em um Batalhão de Infantaria 

Mecanizado recebendo módulos especializados, de forma a alcançar os aspectos 

elencados durante os trabalhos do citado seminário, conforme abaixo: 
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Figura 4 – Estrutura Organizacional F Epxd, nível SU (proposta COTER) 

 

Fonte: Extrato Relatório Seminário de Força Expedicionária (BRASIL, 2015c) 

 

2.2 A BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 

 

A fração base desta força também faz parte da própria modernização da DMT, 

quando da verificação da F Ter da necessidade de ser dotada com uma tropa de 

grande mobilidade e adaptada às características do combate moderno, segundo 

BRASIL (2010c). Para tal, surgiu a concepção da implantação da Infantaria 

Mecanizada no Exército Brasileiro e as ações a serem realizadas, conforme previsto 

na Portaria nº41-EME Res, de 2010. 

Este processo de transformação está inserido no Programa GUARANI, 

compondo a Ação Complementar Doutrina que tem como finalidade, conforme 

BRASIL (2020f), subsidiar a implementação do Programa em seus aspectos 

relacionados à doutrina e ao adestramento. 

Para a efetivação, do processo de implementar esta nova doutrina, elencou-se 

a 15ª Bda Inf Mec como estrutura inicial para que as atividades fossem realizadas 

progressivamente: elaboração de QO experimental, QDM experimental e Expr Dout. 

Ao final de um ciclo seria possível tornar como documentos definitivos o que era 

experimental, tendo como meta a implantação do que fora obtido a partir de 2021, 

seguindo o previsto no Sistema de Planejamento Estratégico do Exército (SIPLEx), 

conforme BRASIL, (2010g). 



25 
 

 

2.2.1 Estrutura Organizacional 

 

Os trabalhos atinentes ao processo de implantação desta nova doutrina tiveram 

como marco legal a Portaria nº 038-EME, de 8 de junho de 2010 (BRASIL, 2010a), 

versando sobre a Base Doutrinária Experimental da Brigada de Infantaria Mecanizada, 

de onde pode-se extrair as missões, possibilidades, limitações e a estrutura 

organizacional desta nova GU do Exército. 

Figura 5 – Estrutura Organizacional Bda Inf Mec (2010) 

 

Fonte: Port nº 38-EME, de 8 de junho de 2010 (BRASIL, 2010a) 

 

Paralelo a isto, na mesma data foi publicada Portaria nº 039-EME (BRASIL, 

2010b), contendo a Base Doutrinária do BI Mec, com as mesmas informações, 

especificadas à esta fração 

Figura 6 – Estrutura Organizacional BI Mec (2010) 

 

Fonte: Port nº 39-EME, de 8 de junho de 2010 (BRASIL, 2010b) 
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Dentro do contexto de constante evolução, foi realizada uma retificação da 

Base Doutrinária e Estrutura Organizacional da Bda Inf Mec e do BI Mec, por meio da 

publicação da Portaria nº 113-EME (BRASIL, 2016d) e nº 114-EME (BRASIL, 2016e). 

Estes documentos foram frutos dos trabalhos realizados durante a Reunião 

Doutrinária da Infantaria Mecanizada, ocorrida no ano de 2016. 

A reunião, que gerou os documentos acima, visava atualizar as atividades 

afetas à Experimentação Doutrinária, dentro do previsto na portaria de Atualização da 

Diretriz de Implantação da Base Doutrinária – EB20-D-10.025 (BRASIL, 2014e). 

Como resultado, foram realizadas alterações conceituais, a serem exploradas 

na próxima seção, e na estrutura organizacional, especificamente a supressão do 

Regimento de Carros de Combate Sobre Rodas (RCC-SR), conforme segue abaixo. 

Figura 7 – Estrutura Organizacional Bda Inf Mec (2016) 

 

Fonte: Port nº 113-EME, de 17 de outubro de 2016 (BRASIL, 2016d) 

 

Quanto ao BI Mec não houve mudanças em sua estrutura organizacional, 

conforme segue abaixo. 

Figura 8 – Estrutura Organizacional BI Mec (2016) 

 

Fonte: Port nº 114-EME, de 17 de outubro de 2016 (BRASIL, 2016e) 
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2.2.2 Base Doutrinária 

 

Conforme apresentado anteriormente, a maior parte das mudanças ocorridas, 

por conta das novas bases doutrinárias, foram os novos conceitos que definem as 

capacidades da GU e da U, desta forma a definição anterior de missões, 

possibilidades e limitações, foram substituídas pelas capacidades operativas7, 

atividades e tarefas8. Estas retificações foram baseadas no Catálogo de Capacidades 

do Exército 2015-2035 (BRASIL, 2014d) e no Manual de Campanha (EB70-MC-

10.341) Lista de Tarefas Funcionais (BRASIL, 2016b), segundo ROCHA (2017). 

Desta forma foram estabelecidas as Capacidades Operativas da Bda Inf Mec: 

Prontidão; Combate Individual; Ação Terrestre; Manobra Tática; Apoio de 
Fogo; Mobilidade e Contramobilidade; Proteção Integrada; Atribuições 
Subsidiárias; Emprego em apoio à política externa em tempo de paz; Ações 
sob a égide de organismos internacionais; Planejamento e Condução; 
Sistemas de Comunicações; Consciência Situacional; Gestão do 
Conhecimento e das Informações; Apoio Logístico para Forças Desdobradas; 
Interoperabilidade Conjunta; Interoperabilidade Interagência; Proteção ao 
Pessoal; Proteção Física; Segurança das Informações e Comunicações; 
Comunicação Social; Inteligência. (BRASIL, 2016d) 

Além disto, foram designadas para a Bda Inf Mec as Atividades e Tarefas que 

podem ser realizadas, dentre as quais destaca-se: 

- Participar de operações sobre a égide da ONU em missões de paz ou como 
Força Expedicionária. 
- Planejar e executar operações ofensivas, exceto perseguição, em Áreas 
Operacionais do Continente (AOC), buscando a decisão do combate terrestre 
por meio de ações extremamente rápidas e em alguns casos profundas, 
convenientemente apoiadas, orientadas sobre seguimentos vulneráveis dos 
dispositivos do inimigo e conduzidas a cavaleiro dos eixos disponíveis em 
frentes amplas e descontínuas. 
- Planejar e executar manobras táticas ofensivas nas operações de interdição 
visando ao isolamento do campo de batalha, podendo ocupar áreas e faixas 
do terreno em profundidade. 
- Planejar e executar operações defensivas em Áreas Operacionais do 
Continente (AOC) priorizando a adoção de dispositivo de expectativa, 
constituindo-se em fator decisivo de compatibilização entre os meios 
disponíveis e a área a defender. (grifo do autor) (BRASIL, 2016d) 
 

Verifica-se que atuar como Força Expedicionária é uma atividade possível à 

Bda Inf Mec, desta forma, pode-se inferir que esta GU tem condições de prover meios 

 
7 Pode ser definida como Capacidade Militar Terrestre (grupo de capacidades operativas com ligações 

funcionais) ou Capacidades Operativas (aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que 
possam obter um efeito estratégico, operacional ou tático). (BRASIL, 2014d) 
8 Tarefa é trabalho ou conjunto de ações cujo propósito é contribuir para alcançar o objetivo geral da 
operação, constituem ações a serem executadas pelos diversos sistemas e elementos operativos. 
(BRASIL, 2016b) 



28 
 

a seus elementos subordinados para que possam alcançar tal aptidão, 

especificamente o BI Mec. 

Quanto ao BI Mec, as alterações foram similares quanto à nova conceituação 

ao estabelecer Capacidades Operativas, as quais se seguem: 

Prontidão; Combate Individual; Ação Terrestre; Manobra Tática; Proteção 
Integrada; Atribuições Subsidiárias; Planejamento e Condução; Sistemas de 
Comunicações; Consciência Situacional; Apoio Logístico para Forças 
Desdobradas; Interoperabilidade Interagência; Proteção ao Pessoal; 
Proteção Física; Inteligência. (BRASIL, 2016e) 

Seguindo-se o ocorrido com a GU, foram designadas ao BI Mec Atividades e 

Tarefas, das quais ressalta-se as seguintes: 

- Planejar e executar operações ofensivas, em Áreas Operacionais do 
Continente (AOC), exceto perseguição, buscando a decisão do combate 
terrestre por meio de ações extremamente rápidas e em alguns casos 
profundas, convenientemente apoiadas, orientadas sobre seguimentos 
vulneráveis dos dispositivos do inimigo e conduzidas a cavaleiro dos eixos 
disponíveis em frentes amplas e descontínuas. 
- Planejar e executar manobras táticas ofensivas nas operações de interdição 
visando ao isolamento do campo de batalha, podendo ocupar áreas e faixas 
do terreno em profundidade. 
- Planejar e coordenar operações interagências, buscando o emprego 
coordenado com agências envolvidas. 
- Planejar e executar operações defensivas em Áreas Operacionais do 
Continente (AOC) priorizando a adoção de dispositivo de expectativa, 
constituindo-se em fator decisivo de compatibilização entre os meios 
disponíveis e a área a defender. (grifo do autor) (BRASIL, 2016e) 

Cabe ressaltar uma consequência da reestruturação organizacional, tendo em 

vista que a Bda Inf Mec perdeu a capacidade de executar a Operação Ofensiva de 

Perseguição, tal situação é analisada detalhadamente por ROCHA (2017), ao explorar 

a supressão do RCC-SR. 

Observando-se a Portaria nº 113-EME, de 17 de outubro de 2016, nota-se 
que após retirar o RCC SR da estrutura organizacional da Bda Inf Mec, 
somente a Perseguição foi excluída das operações ofensivas, ou seja, a Bda 
Inf Mec pode realizar a Marcha para o Combate, o Reconhecimento em 
Força, o Ataque (de Oportunidade ou Coordenado) e o Aproveitamento do 
Êxito. Em relação as operações defensivas: Defesa em Posição e Movimento 
Retrógrado, não existe nenhuma restrição. 
Duas operações saltam aos olhos: Reconhecimento em Força e 
Aproveitamento do Êxito. Como realizá-las sem potência de fogo? Falta uma 
capacidade importante para superar o inimigo. Quando se analisa mais 
detidamente a Marcha para o Combate e o Ataque, verifica-se que existe a 
possibilidade de realizá-las somente contra um inimigo fraco. Caso o inimigo 
possua viaturas blindadas e defesa anticarro, a realização destas operações 
será extremamente dificultada pela falta de capacidade da Bda Inf Mec. (grifo 
do autor) (ROCHA, 2017) 
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2.3 CONCLUSÃO PARCIAL SOBRE A FORÇA EXPEDICIONÁRIA DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO 

 

Utilizando-se as estruturas organizacionais e as capacidades elencadas na Ba 

Dout da Bda Inf Mec e do BI Mec, podemos afirmar que, ao integrar tais informações 

com os estudos que compuseram o Seminário de Força Expedicionária, obtemos uma 

concepção parcial de sua estrutura organizacional básica. Para tal, passamos a 

analisar os aspectos elencados no relatório final de BRASIL (2015c). 

Quanto às premissas básicas elencadas, podemos afirmar que a Bda Inf Mec 

se encontra na seguinte situação: 

Tabela 1 – Situação da Bda Inf Mec quanto às premissas básicas da F Expd (Nível U) 

Premissa Básica Situação da Infantaria Mecanizada 

1 Tecnologia e armamento 
Possui como dotação os MEM mais atualizados, haja vista o 

contido no Anexo “B” do PEEx 2020/2023 (BRASIL, 2019j) 

2 
Proteção coletiva, velocidade 

e letalidade seletiva 

Sistemas de Armas das VBTP e a relativa blindagem 

proporcionada às frações embarcadas 

3 Alta mobilidade 
Todos os elementos são deslocados por seus meios 

mecanizados ou motorizados 

4 Logística flexível 
A estrutura organizacional do B Log/Bda Inf Mec possibilita tal 

aspecto, conforme BRASIL (2017b); 

5 Força prioritariamente mecanizada 

6 
Força adestrada e apta no 

amplo espectro 

Exige que a Força estabeleça o ciclo de preparo para a 

obtenção do adestramento necessário, o que será possível 

com a efetivação das atividades contidas no SISPRON 

(BRASIL, 2020b) 

Fonte: o autor 

 

Com o apresentado anteriormente, pode-se inferir que a Bda Inf Mec, e suas 

frações subordinadas, possuem todos os aspectos necessários para cumprir as 

premissas básicas de uma F Expd. 

Quanto às capacidades operativas (CO), elencadas pelo C Dout Ex, podemos 

inferir que faz-se necessário a integração de Módulos Especializados, BRASIL 

(2019c) e frações da própria GU de origem da força a ser constituída, visando alcançar 

todas as que foram elencadas no Relatório do Simpósio, conforme tabela a seguir. 

  



30 
 

 

Tabela 2 – Capacidades Operativas (Bda Inf Mec/2016 e BI Mec/2016) 

F Expd/2015 
Bda Inf Mec 

(Ba Dout/2016) 

BI Mec 

(Ba Dout/2016) 

Prontidão Possui Possui 

Combate Individual Possui Possui 

Operações Especiais Não possui Não possui 

Ação Terrestre Possui Possui 

Manobra Tática Possui Possui 

Apoio de Fogo Possui Não possui 

Mobilidade e Contramobilidade Possui Não possui 

Preparação da Força Não possui Não possui 

Ações sobre égide de organismos 

internacionais 
Possui Não possui 

Planejamento e Condução Possui Possui 

Sistema de Comunicações Possui Possui 

Consciência Situacional Possui Possui 

Gestão do Conhecimento e das Informações Possui Não possui 

Digitalização do Campo de Batalha Não possui Não possui 

Modelagem, Simulação e Prevenção Não possui Não possui 

Infraestrutura na Área de Operações Não possui Não possui 

Gestão e Coordenação da Logística Não possui Não possui 

Saúde nas Operações Não possui Não possui 

Gestão dos Recursos Financeiros Não possui Não possui 

Interoperabilidade Conjunta Possui Não possui 

Interoperabilidade Combinada Não possui Não possui 

Proteção ao Pessoal Possui Possui 

Proteção Física Possui Possui 

Operações de Apoio à Informação Não possui Não possui 

Comunicação Social Possui Não possui 

Inteligência Possui Possui 

Exploração Cibernética Não possui Não possui 

Proteção Cibernética Não possui Não possui 

Ataque Cibernético Não possui Não possui 

Operações de Informação Não possui Não possui 

Fonte: o autor, adaptação de BRASIL (2016d) e BRASIL (2016e) 

 

Podemos concluir que, ao empregar os Módulos Especializados, frações ou 

elementos da Bda Inf Mec, o BI Mec poderá ter potencializada suas aptidões de forma 

a cumprir toda sorte de missões em uma situação de emprego como F Expd. 

Verifica-se também que a definição de necessidade de composição desta força 

por NB, elencado em BRASIL (2015c), exige uma readequação quanto ao percentual 

de Cabos e Soldados das OMDS/15ª Bda Inf Mec, principalmente dos BI Mec (30º, 

33º e 34º), os quais encontram-se previstos como Grupo 6 (50% Cb NB e 30% Sd 

NB), respectivamente conforme BRASIL (2015e, 2015f e 2015g), restringindo 

sobremaneira a consecução de uma prontidão adequada. 
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3. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho de pesquisa qualitativa foi realizado de forma a 

descrever as características do amplo espectro dos conflitos armados sob a ótica da 

DMT brasileira. De forma a explicar a finalidade de se propor uma estrutura 

organizacional de F Expd foi utilizada a pesquisa bibliográfica para proporcionar a 

fundamentação teórica-metodológica do estudo de assuntos relacionados ao 

emprego de forças expedicionárias em conflitos armados recentes por meio 

de documentos de acesso livre ao público em geral e explicar as capacidades do 

Exército Brasileiro, por meio da atual 15ª Bda Inf Mec, prover meios para a 

composição da estrutura organizacional de uma F Expd nível U. 

O universo do presente estudo foram os principais conflitos armados 

ocorridos no século XXI em que se empregou forças de capacidades 

expedicionárias, principalmente àquelas mobiliadas por países componentes da 

OTAN. 

Como principais amostras foram utilizadas duas do tipo não probabilísticas 

e classificadas como sendo de “por acessibilidade”, sendo estas os ensinamentos 

colhidos pela França na Operação SERVAL no MALI (2013 e 2014) e pelos Estados 

Unidos da América (EUA) na “Operação EAGLE STRIKE (inserida no contexto da 

Campanha da Operação INHERENT RESOLVE) em Mossul/IRAQUE (2016-2017). 

A coleta de dados do presente trabalho de conclusão de curso deu-se por meio 

da literatura, realizando-se uma pesquisa bibliográfica disponível, tais como livros, 

manuais, revistas especializadas, jornais, artigos, internet, monografias, teses e 

dissertações, sempre buscando os dados pertinentes ao assunto. Nessa 

oportunidade, foram levantadas as fundamentações teóricas para propor os Módulos 

Especializados necessários para compor a estrutura organizacional de uma F Expd, 

nível U, partindo-se da atual organização da 15ª Bda Inf Mec. 

O método de tratamento de dados utilizado no presente estudo foi a análise 

de conteúdo, no qual realizou-se leitura de textos para se obter a fundamentação 

teórico para atingir o objetivo de propor uma estrutura organizacional que possibilite a 

capacidade requerida para tornar a 15ª Bda Inf Mec apta a prover os meios para a 

composição de uma F Expd nível U. 

A metodologia em questão gerou limitações, particularmente, quanto à 

profundida do estudo realizado, pois não contemplou, dentre outros aspectos, o 
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estudo de campo e a entrevista com pessoas diretamente ligadas aos processos 

em estudo. Porém, devido ao fato de se tratar de um trabalho de término de 

curso, realizado em aproximadamente seis meses, o método escolhido foi 

adequado e possibilitou o alcance dos objetivos propostos no Projeto de Pesquisa. 
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4. FORÇA EXPEDICIONÁRIA NOS CONFLITOS CONTEMPORÂNEOS 

 

A busca pelo processo de transformação do Exército Brasileiro possui alguns 

desafios, dentre eles a falta de experiência em conflitos armados contemporâneos, 

tendo como ensinamentos os que foram colhidos em seu último emprego, por ocasião 

da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Segunda Guerra Mundial (II GM), 

encerrada em 1945. 

Embora Costa (2014) ressalte a expertise alcançada pela Missão das Nações 

Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH), ocorrida entre os anos de 2004 e 

2017, sendo de grande valia para o levantamento de Módulos Especializados para o 

emprego de uma força com relativa capacidade expedicionária, esta não exigiu o 

emprego da F Ter em uma situação de guerra9. 

Cabe ressaltar que as Forças Armadas possuem em sua composição o Corpo 

de Fuzileiros Navais (CFN) da Marinha do Brasil (MB), força de caráter anfíbio e 

expedicionário por excelência, conforme a END, sendo desta maneira um vetor de 

informações para se apontar os Módulos Especializados necessários. 

Por conseguinte, cresce de importância a observação de ensinamentos 

colhidos de outras nações com o emprego de forças militares com capacidades 

expedicionárias, de forma a obter uma visão mais atualizada de quais estruturas 

organizacionais se fazem necessárias para cumprir as demandas de conflitos em 

ambiente de amplo espectro. 

Para que se possa examinar o emprego em operações com estas 

características foram estudados dois importantes conflitos ocorridos na década de 

2010: no MALI, iniciado no ano de 2012 e que prossegue até os dias atuais, e a 

Batalha por Mossul/IRAQUE, ocorrida de outubro de 2016 a julho de 2017. 

Com estas informações, partindo-se do que já se possui em nossa realidade, 

foi possível indicar quais Módulos Especializados serão necessários integrar à F Expd 

valor U, adaptando-se às particularidades brasileiras os ensinamentos colhidos em 

conflitos armados contemporâneos por forças militares de outras nações. 

Para que pudéssemos extrair dados para embasar quais estruturas 

organizacionais são necessárias para uma F Expd, buscou-se informações quanto 

aos Elementos e suas ações realizadas, facilitando adequar aos Módulos 

 
9 Situação na qual o poder militar é empregado na plenitude de suas características (BRASIL, 2017k) 



34 
 

Especializados e Frações a comporem a proposta de F Expd, de maneira a 

proporcionar as capacidades exigidas em um amplo espectro de conflitos, objetivo do 

trabalho em tela. Para facilitar esta adequação, as Funções de Combate orientaram a 

busca pelas capacidades que tais Elementos poderiam agregar à uma F Expd. 

Tabela 3 – Informações Base para obter a Proposta F Expd 

Elementos F Ter Frações 

Elementos de Combate 

Infantaria 

Cavalaria 

Aviação do Exército 

Operações Especiais 

Elementos de Apoio ao Combate 

Artilharia de Campanha 

Artilharia Antiaérea 

Engenharia 

Comunicações 

Guerra Eletrônica 

Guerra Cibernética 

DQBRN 

Operações Psicológicas 

Elementos de Apoio Logístico 

Intendência 

Material Bélico 

Saúde 

Fonte: o autor (extraído de BRASIL, 2019h) 

 

4.1 BATALHA POR MOSSUL 

 

A cidade de Mossul foi o centro dos combates que compuseram as ofensivas 

das Forças de Segurança Iraquianas (ISF, em inglês) no contexto da guerra civil que 

assolou o país, a partir de 2011, onde os EUA empregaram ações e tropas com 

capacidades expedicionárias, no contexto da campanha da Operação INHERENT 

RESOLVE10 

A batalha, ocorrida no período de 2016 a 2017, foi designada como Operação 

EAGLE STRIKE, conforme EUA (2017), e envolveu uma Força de Coalizão11 

composta pelas Forças Armadas iraquiana, sua Polícia Federal, forças Peshmerga 

(curdos), milícias aliadas e o apoio de forças multinacionais, somando cerca de 

 
10 Denominação da coalizão militar internacional liderada pelos EUA. (EUA, 2014) 
11 Força-Tarefa Conjunta Combinada com cerca de 60 países (entre eles EUA, França e Reino Unido) 
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setenta mil homens, contra o Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL, ISIS em 

inglês), com um efetivo de cerca de dez mil militantes. Cabe aqui ressaltar que havia 

em torno de seiscentos mil civis ainda residindo no campo de batalha, dificultando as 

ações de cerco e eliminação das forças terroristas, conforme relatado por Arnold e 

Fiore (2019). 

A missão da coalizão era retomar a cidade, empregando uma operação de 

combate em larga escala12 para cercar Mossul, visando derrotar militarmente o 

Daesh13 presente na área de operações. O Estado Final Desejado (EFD) da 

campanha conjunta, interagências, intergovernamental e multinacional (JIIM, sigla em 

inglês) era a soberania iraquiana restaurada na cidade, a capacidade militar do EIIL 

degradada e a derrota do Daesh como um “quase-Estado”. 

O adversário não possuía poder de combate que se equiparasse às forças 

componentes da Operação EAGLE STRIKE, valor corpo de exército, mas soube 

aproveitar as características do Ambiente Densamente Urbanizado (ADU) a seu favor: 

terreno densamente urbanizado, avançada infraestrutura de apoio e ambiente 

superpovoado, de acordo com ARNOLD e FIORE (2019). 

Figura 9 – Ambiente Densamente Urbanizado 

 

Fonte: Cinco Lições Operacionais Provenientes da Batalha por Mossul (ARNOLD e FIORE, 2019) 

 

 
12 Operações que utilizam escalões brigada, e acima, como formações de combate. (EUA, 2017) 
13 Iniciais do nome anterior do grupo - "al-Dawla al-Islamiya fil Iraq wa al-Sham". 
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A batalha dividiu-se em 3 (três) fases distintas: avanço na porção Leste e pausa 

operacional; retomada do avanço na porção Leste e avanço na porção Oeste, 

conforme figura 10. 

Figura 10 – A Batalha por Mossul (Operação EAGLE STRIKE) 

 

Fonte: Cinco Lições Operacionais Provenientes da Batalha por Mossul (ARNOLD e FIORE, 2019) 

 

De forma a obter dados desta batalha o Exército Americano, por meio do Centro 

de Lições Aprendidas da Força (Center for Army Lessons Learned/CAAL, em inglês), 

designou o Grupo de Estudo Mossul (Mosul Study Group, em inglês), para examinar 

o emprego das forças americanas na Operação EAGLE STRIKE, confeccionando ao 

final um relatório que fornece impressões que podem ou devem impactar como aquela 

força abordará conflitos futuros, conforme definido em EUA (2017). Desta forma, 

podemos inferir que as informações contidas neste relatório são de fundamental 

importância para visualizarmos o emprego de uma F Expd em um conflito 

contemporâneo. 

É importante ressaltar que o relatório explora o fato da vantagem do defensor 

em um ADU, o qual exigiu adaptações nas Táticas, Técnicas e Procedimentos (TTP) 

das forças americanas, habilitando-os a derrotar uma ameaça que teve cerca de 30 

(trinta) meses para preparar suas posições defensivas e estava equipada com 

metralhadoras pesadas, granadas de RPG, morteiros, foguetes e sistemas de 

aeronaves remotamente pilotadas (SARP) comerciais. 
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Entre os principais ensinamentos colhidos, seguiremos analisando-os dentro 

das Funções de Combate, conforme definido anteriormente, orientando-se pelos 

Elementos e suas ações, inferindo desta forma quais frações seriam exigidas para 

proporcionar as capacidades exigidas em um amplo espectro de conflitos, buscando 

vincular isto aos Módulos de Combate que constituem a F Emp Estrt. 

a. Função de Combate Comando e Controle (C²) 

Um dos aspectos de C² evidenciou-se na grande unidade de esforços no 

ambiente interagências, caracterizando a busca pelo emprego coordenado com 

agências e outros órgãos do governo, que foi alcançada pelo emprego de auto 

sincronização em torno de objetivos comuns e prioridades estabelecidas. Esta 

situação evidencia as capacidades de gestão do conhecimento e informações e de 

planejamento e condução. 

Outra tarefa inserida nesta função de combate foi a de trabalhar sobre todas 

as informações críticas obtidas, possibilitando ajustar as operações ao integrar os 

diversos meios de IRVA14, Manobra e Fogos para maximizar a letalidade da força e 

impedir a sobrecarga dos elementos que realizavam as ações táticas. Tal 

circunstância demonstra as capacidades de digitalização do espaço de batalha e 

consciência situacional. 

Analisando-se os dois aspectos acima, denota-se que a composição do 

Estado-Maior da F Expd necessita de uma estrutura que tenha como referência a 

composição do EM de um Grande Comando, proporcionando capacidades de 

planejamento e de coordenação necessárias à condução das operações 

desencadeadas no amplo espectro dos conflitos, conforme descrito no Manual 

EB70-MC-10.243 – Divisão de Exército (BRASIL, 2020d). 

Ainda quanto ao C², a Batalha por Mossul exigiu postos de comando (PC) 

móveis e com infraestrutura básica, visando atender às necessidades da operação 

tática quanto a pessoal, material, recursos de TI15 e de Comunicações. Tais aspectos 

realçaram-se pela internet constante, geração de energia regular e meios para fluxo 

de mensagens ininterrupto. Isto ressalta-nos as capacidades de sistema de 

comunicações e de modelagem, simulação e prevenção. Para isto, a estrutura do 

Pelotão de Comunicações e do Pelotão de Comando deve ser adequada para tal. 

 
14 Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos. (BRASIL, 2016b) 
15 Tecnologia da Informação. 
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No que se refere ao C², o relatório também explora a necessidade de estar 

preparado para participar de operações de evacuação de não combatentes, 

principalmente quanto à composição de equipes de assuntos civis com nível 

apropriado para coordenar os trabalhamos em conjunto nas ações de assistência 

humanitária, denotando a capacidade de proteção ao pessoal (neste caso de civis): 

O Estado-Maior e os comandantes terão que ter planos relativos a pessoas 
deslocadas internamente, em algum nível, e também devem se familiarizar 
com as capacidades da USAID e com o funcionamento das organizações 
humanitárias das Nações Unidas. (EUA, 2017, tradução nossa) 

Outra capacidade essencial neste ambiente de amplo espectro é a de 

operações de informação, apoio à informação e comunicação social, que o relatório 

destaca ao descrever que as equipes especializadas foram capazes de acompanhar 

as mudanças do ambiente informacional e do campo de batalha, pois as ameaças 

operam tanto no espaço cognitivo quanto no de manobra. Isto ficou evidenciado por 

conta da facilidade de disseminação, por parte da ameaça, de informações por meio 

de redes informais que alcançavam a população até o nível dos líderes tribais. Desta 

forma, faz-se necessário um efetivo dedicado à esta atividade específica, de forma 

a possibilitar a liberdade de ação no campo tático e coordenar ações para informar 

e influenciar os públicos-alvo. 

b. Função de Combate Movimento e Manobra (M²) 

Relativo à função movimento e manobra, conforme EUA (2017), a rápida 

adaptação ao Teatro de Operações (inicialmente com construções esparsas e ruas 

amplas, transmutando-se para ruas estreitas e estrutura densa) denotou as 

capacidades de combate individual, manobra tática e preparo da força, obtidas pelo 

treinamento e adestramento constante. 

Além disto, a Batalha por Mossul exigiu um amplo planejamento de missões 

com o emprego conjunto de tropas convencionais e de operações especiais, 

exigindo um certo nível de integração para obter a potencialização do poder de 

combate do escalão considerado. Esta situação demonstra a capacidade de 

operações especiais e a necessidade de composição de um elemento desta 

natureza integrado na estrutura organizacional. 

Ainda quanto ao M², o avanço do investimento à localidade por múltiplos eixos, 

empregando viaturas blindadas que proporcionaram mobilidade à tropa e letalidade 

no emprego dos sistemas de armas integrados, ressaltou a importância das 

capacidades de manobra tática e ação terrestre. Isto tudo evidencia que é 
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fundamental que a tropa empregada como Elemento de Combate seja de natureza 

blindada ou mecanizada. 

Outra tarefa de capital importância é o emprego da Aviação de Ataque, sendo 

empregado como Elemento de Combate para proporcionar áreas de engajamento, 

reconhecimento, segurança às tropas em solo, eliminação de líderes terroristas e 

composição como ação secundária em operações mais profundas. Os helicópteros 

empregados pela coalizão proporcionaram as capacidades de apoio de fogo, proteção 

ao pessoal e manobra tática, demonstrando a necessidade de integrar uma força com 

estes meios na estrutura organizacional da F Expd: 

Quando os sistemas de tiro indireto eram incapazes de atingir um alvo, o 
ataque com helicópteros e aeronaves pilotadas remotamente armadas eram 
frequentemente usadas, [...] oferecendo uma trajetória plana que, quando 
disparado de uma plataforma aérea, poderia atingir pisos individuais com 
grande precisão. Ao incorporar as posições de suporte pelo fogo aéreo no 
planejamento, as aeronaves tripuladas forneceram uma capacidade efetiva e 
com segurança. (EUA, 2017, tradução nossa) 

Em relação ao M², o relatório explorou a capacidade de mobilidade e 

contramobilidade, por meio do emprego de escavadeiras blindadas para liberação de 

vias, abertura de brechas ou violação de edificações para o apoio ao elemento de 

manobra, além das ações de interrupção do fluxo de apoio aos defensores com a 

construção de obstáculos pontuais, constatando o alto valor de meios blindados de 

engenharia integrados à F Expd. 

c. Função de Combate Inteligência (Intlg) 

Na função Inteligência ressaltaram-se a efetividade das operações baseadas 

nos dados obtidos pelo emprego de ações de IRVA, principalmente pela grande 

diversidade de meios, bancos de dados e doutrinas envolvidas, haja vista a 

heterogeneidade na composição da força de coalizão. 

Devido a isto, foi possível contrapor-se à um inimigo que utilizou com 

efetividade o fator terreno a seu favor: 

Unidades subordinadas no campo de batalha usaram diferentes 
gerenciadores operacionais comuns (Google Earth, Android Tactical Advise 
Kit) para visualizar o espaço de batalha e podiam ou não alimentar o sistema 
operacional central. A Força-Tarefa Conjunta de Operações Especiais 
Combinadas (CJSOTF, em inglês) usou um gerenciador operacional do 
espaço de batalha altamente eficaz em seu próprio sistema (EUA, 2017, 
tradução nossa). 

Tudo isto proporcionou à força as capacidades de consciência situacional; 

modelagem, simulação e prevenção; digitalização do campo de batalha; e 

interoperabilidade conjunta e combinada. Desta forma evidenciou a necessidade de 
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uma estrutura de EM adequado para trabalhar com todas as demandas, e 

planejamentos cruciais neste ambiente, e a importância de frações capacitadas em 

pessoal, material e adestramento para obter eficácia nestas tarefas. 

A imagem operacional comum e a localização das forças iraquianas dentro 
de Mossul demonstrou a necessidade de um sistema digital consolidado, 
compatível com vários sistemas. Frequentemente, valiosos meios de 
inteligência, vigilância, e ativos de reconhecimento foram desviados para 
confirmar posições de elementos de combate em vez de apoiar operações 
letais em andamento. (EUA, 2017, tradução nossa) 

Ainda relativo à Inteligência, faz-se necessário entender as características do 

ambiente operacional e os efeitos deste sobre as operações, acentuando as 

capacidades de consciência situacional e modelagem, simulação e prevenção: 

A Operação EAGLE STRIKE reforçou a ideia de que o denso terreno urbano 
faz a preparação da inteligência do ambiente muito mais difícil. Mesmo a cada 
hora do dia, as operações mudaram fisicamente o cenário, a população 
migrou, e o espectro eletromagnético reajustava-se. Forças envolvidas em 
ambiente densamente urbanizado devem entender a construção e o layout 
dos edifícios, características subterrâneas, interações e relações entre várias 
populações, impacto de pessoas deslocadas internamente, comunicações e 
redes de transporte e infraestrutura dentro da cidade. Em um ambiente como 
este, prédios não são apenas prédios, eles serão empregados como posições 
de defesa. O adversário usará essas estruturas porque elas fornecem 
cobertura e ocultação. (EUA, 2017, tradução nossa). 

d. Função de Combate Fogos (F) 

Quanto à função Fogos, encontramos em destaque, conforme EUA (2017), o 

emprego judicioso dos fogos de artilharia por meio da efetiva seleção, análise e busca 

de alvos (D3A)16, proporcionando grande letalidade e precisão ao apoio de fogo deste 

elemento de apoio ao combate. O relatório descreve a dificuldade de coordenar 

grande quantidade de plataformas de fogos: helicópteros, SARP17, artilharia de tubo, 

morteiros, artilharia de mísseis e foguetes. 

A tarefa de seleção, análise e busca de alvos tinha que seguir o ritmo da 
batalha e ser sincronizada com os processos dos aliados iraquianos de 
maneira rápida e eficaz, tanto quanto possível. Para alvos deliberados, seja 
em apoio a ações secundárias profundas ou um ataque planejado em apoio 
ao combate aproximado, o processamento e a aprovação de engajamento 
levavam tempo. Isso ocorreu devido aos requisitos rigorosos, compreensão 
das regras de engajamento e identificação positiva dos alvos, equilibrado com 
considerações de danos colaterais e causalidades civis. (EUA, 2017, 
tradução nossa) 

Esta situação exigia grande esforço para a integração dos meios de inteligência 

na busca de AAV/AAC18, coordenação das ações por meio de pessoal e material 

adequado de C² visando manutenção do contínuo contato entre o EM, os 

 
16 Metodologia de processamento de alvos baseada em quatro etapas: decidir, detectar, disparar e 

avaliar (D3A). (BRASIL, 2017l) 
17 Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas (BRASIL, 2020e) 
18 Alvos de Alto Valor (AAV) e Alvos Altamente Compensadores (AAC), (BRASIL, 2016c) 
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observadores aéreos e as diversas frações de apoio de fogo. 

Desta forma, verifica-se a necessidade das capacidades de planejamento e 

condução; digitalização do campo de batalha e sistemas de comunicações. Com isto, 

é evidente a necessidade de integrar à força uma fração destinada à tarefa de 

execução, assim como compor o EM com elementos dedicados ao trabalho de 

planejamento dos fogos na magnitude relatada anteriormente. 

Outra tarefa de crucial importância em um conflito no ambiente contemporâneo 

é a de explorar o espectro eletromagnético, por meio da guerra eletrônica e 

cibernética. O Grupo de Estudo de Mossul relata a saturação do ambiente 

informacional, exigindo equipes experientes, adestradas e adequadamente equipadas 

para multiplicar o poder de combate do escalão considerado por ocasião de seu 

emprego tático nos ambientes físicos e humano: 

Em um ambiente robusto de espectro eletromagnético, há um aumento 
necessário de incorporar todos os aspectos da guerra eletrônica que 
permitam operações das forças amigas e negue aos adversários o uso total 
de suas capacidades. No entanto, a guerra eletrônica não deve ser uma 
capacidade solitária e isolada - toca todas as funções de combate. (EUA, 
2017, tradução nossa) 

Este aspecto denota a necessidade da capacidade de exploração, proteção e 

ataque cibernético à F Expd em um conflito contemporâneo: 

O espectro eletromagnético continuará a ter grandes impactos nos elementos 
de manobra durante todas as fases das operações de combate. A retenção, 
degradação e negação do espectro no ambiente moderno operacional 
proporcionará uma vantagem marcante ao combatente, tornando-o um 
elemento chave. A gestão do espectro e o planejamento precisa fazer parte 
de um plano detalhado e não relegado a comunicações pessoais. (EUA, 
2017, tradução nossa) 

e. Função de Combate Logística (Log) 

A Logística em uma operação expedicionária é exigida, em grande parte, pela 

longa duração das campanhas, grande intensidade das operações, alto consumo de 

suprimentos e a complexidade do terreno, necessitando flexibilidade e manutenção 

constante, evidenciando a capacidade de infraestrutura da área de operações e 

gestão e coordenação da logística, conforme EUA, 2017: 

O plano de logística precisa ser flexível e levar em conta o apoio às forças da 
coalizão e dos parceiros. Em terrenos urbanos densos, as taxas de consumo 
entre as classes de suprimentos mudarão. Os veículos operarão por períodos 
mais longos, incluindo tempo de inatividade significativo, acumulando baixas 
quilometragens. Isso afetará os requisitos de manutenção do veículo. 
(tradução nossa) 

Outro aspecto ressaltado pelo Grupo de Estudo foi a situação quanto à 

contratação para sustentação da força em um ambiente com grande risco aos 

parceiros civis. Desta forma, exigindo grande planejamento quanto à aquisição e 
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manutenção do fornecimento de toda sorte de suprimentos e serviços, visando o 

contínuo apoio logístico. As capacidades de gestão dos recursos financeiros e de 

infraestrutura na área de operações exigem elementos dedicados ao planejamento e 

coordenação desta atividade: 

O Exército deve reexaminar o emprego de empresas civis em um ambiente 
de alta intensidade de conflito. Um exército expedicionário precisa de uma 
abordagem expedicionária para gerenciar e manter recursos. Empresas de 
grande porte constituíram um aspecto vital da capacidade logística, mas 
apresentam um desafio para a implantação no campo de batalha e auxiliar o 
ambiente. O exército dos EUA precisa reconsiderar os riscos associado ao 
uso continuado de empreiteiros em guerra expedicionária (EUA, 2017, 
tradução nossa) 

Ainda quanto à logística, as operações em um ADU exige adequação do apoio 

de saúde, principalmente quanto ao desdobramento avançado de equipes cirúrgicas, 

tendo em vista a restrição de evacuação aeromédica pelas características do 

ambiente operacional, a dificuldade de evacuação terrestre pelo risco de engajamento 

pela ameaça e a probabilidade de contato com não-combatentes feridos, ainda que 

não seja de responsabilidade da força tal atendimento. Com isto, fica evidente que a 

capacidade de saúde nas operações é crítica, necessitando de uma fração com 

meios, pessoal e preparo adequado às suas tarefas. 

Essas considerações podem afetar o tempo necessário para mover uma 
vítima do ponto de lesão para o nível apropriado de tratamento médico dentro 
da “hora de ouro” e influenciar a assistência médica devido ao equipamento 
disponível em instalações posicionadas mais à frente. (EUA, 2017, tradução 
nossa) 

f. Função de Combate Proteção (Prot) 

A tarefa de apoiar a desativação ou destruição de artefatos explosivos, no 

caso do Combate por Mossul, caracterizado pelos Dispositivos Explosivos 

Improvisados (IED, sigla em inglês) exigiu uma grande adequação à evolução dos 

métodos de emprego por parte do EIIL, com a inovação de uso de sistemas em 

motocicletas e aeronaves não tripuladas, além do aperfeiçoamento ao integrar tais 

dispositivos em veículos com blindagens improvisadas, potencializando os efeitos 

danosos. 

Desta forma, as capacidades de proteção física e do pessoal foi de extrema 

importância, sendo um encargo crítico aos especialistas de engenharia e aos 

elementos de combate, que porventura empregaram suas armas orgânicas para 

destruí-los. 

Por fim, o relatório destaca o valor dos ensinamentos colhidos por ocasião da 

Batalha por Mossul: 
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A operação EAGLE STRIKE fornece um bom estudo de caso em operações 

em terra urbana densa. Esta batalha, a maior batalha terrestre convencional 
desde a captura de BAGDÁ pelas forças da coalizão em 2003 e a primeira 
operação urbana envolvendo forças americanas desde a Batalha de HUE 
de 1968, oferece observações modernas e relevantes ao Exército dos EUA 
para a condução de operações em ambiente densamente urbanizado. 
Reforça tanto a continuidade do atual cenário urbano nas operações com a 
experiência histórica mais ampla e a crescente natureza do domínio do 
campo de batalha de hoje. (EUA, 2017, tradução nossa) 

 

4.2 OPERAÇÃO SERVAL 

 

A República do Mali, localizada no Noroeste do continente africano, foi colônia 

francesa do século XIX até o 1960, quando se tornou independente. Após isto diversos 

conflitos internos ocorreram, em grande parte por conta de revoltas de grupos étnicos 

visando a construção de um Estado autônomo. 

Após a Guerra Civil Líbia (2011), consequência da Primavera Árabe ocorrida 

naquela nação, algumas tribos tuaregues que compunham o Movimento Nacional de 

Libertação Azawad (MNLA) se rebelaram no ano seguinte contra o governo central do 

Mali e percorreram o Norte do país estabelecendo alianças com a al-Qaeda Islâmica 

do Magrebe (AQIM), Ansar Dine (AD) e o Movimento Oneness na África Ocidental 

(MOJWA, em inglês), tomando as cidades de Menaka, Aguelhok, Tessalit e Léré. 

Figura 11 – Mapa do Mali com as cidades objetivos das Fases da Operação SERVAL 

 

Fonte: Operação Serval outro gesto bonito da França na África subsaariana? 

(TRAMOND; SEIGNEUR, 2014) 
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Devido a estas ações, o Exército do Mali não teve opção a não ser recuar para 

a região Sul do país e privou o governo do controle de cerca de metade do território 

da nação. Esta crise acabou levando à uma estabilidade nacional que resultou em um 

golpe de estado em março do mesmo ano, quando o capitão do exército Amadou 

Sanogo derrubou o presidente Ahmadou Toumani Touré. 

Paralelo a isto a AQIM tomou o controle das rotas tradicionais de contrabando 

para financiar terroristas por meio do tráfico de drogas e armas, e com a prática de 

sequestro de turistas e trabalhadores estrangeiros, conforme descreve Tramound e 

Seigneur (2014). Tudo isto demonstra o conceito operativo de amplo espectro dos 

conflitos que a tropa francesa encontraria como ameaça a combater. 

Além dos crimes e crises da administração política do país, a anarquia que 

seguiu à rebelião tuaregue proporcionou espaço para que jihadistas impusessem uma 

rigorosa Sharia19, que causou um fluxo de centenas de milhares de pessoas 

deslocadas e a destruição de santuários sagrados de outras religiões, conforme 

Tramond e Seignuer (2014). 

Todos estes problemas levaram o governo interino do país a solicitar, em 2012, 

intervenção da ONU para que fosse possível recuperar o controle da região 

contestada, o que foi concretizado pela Resolução 2085, que autorizou a implantação 

de uma força de suporte internacional para realização de uma missão no país, 

enquanto a União Europeia criou um plano para gerar um Conselho para orientar o 

Exército do Mali e planejar uma missão no país. 

Como efetivação do pedido ao Conselho de Segurança da ONU (CSNU, em 

inglês), foi autorizado o envio de uma força militar conjunta africana – Missão 

Internacional Africana de Apoio ao Mali (AFISMA), conforme Guevane (2020). 

De imediato a França, que possui grandes laços históricos com o Mali, não 

possuía forças no país, mas possuía ativos militares à mão, tendo como primeira 

reação o emprego de uma unidade de helicópteros das forças especiais francesas, 

que destruiu uma coluna de jihadistas movendo-se para Sul, em janeiro de 2013. 

Outras forças que a nação possuía eram 

[...] 250 soldados em Dakar/SENEGAL, 950 militares e caças Mirage 2000D 

baseados em Ndjamena/CHADE e 450 soldados na COSTA DO MARFIM, 

 
19 Nome dado ao direito islâmico, onde não há separação entre a religião e o direito, todas as leis sendo 

fundamentadas na religião e baseadas nas escrituras sagradas ou nas opiniões de líderes religiosos. 
O Alcorão é a mais importante fonte da jurisprudência islâmica. 
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além de um contingente de 400 forças especiais em uma operação de 
contraterrorismo, Operação SABER, com sede em Ouagadougou/BURKINA 
FASO. (SHURKIN, 2014, tradução nossa) 

Para fins de cumprir os objetivos traçados pelo governo francês de encerrar as 

agressões terroristas, garantir a segurança no país e permitir que fosse recuperada 

sua integridade territorial, foi ativada a “Operação SERVAL”, que durou de 2013 à 

2014, contando com as seguintes fases: Fase 0 (Reação e Reforço), Fase 1 (Controle 

do Níger) e Fase 2 (Limpeza da região Norte), conforme descrito por Tramond e 

Seigneur (2014). 

Para cumprir esta missão, a França atuou com uma Força Expedicionária, 

tendo origem, meios e natureza que demonstra o significado de “armas combinadas”  

Tabela 4: Componentes da Força Expedicionária da Operação SERVAL 

Escalão Brigada Tipo/Natureza Armt/Sist empregado 

1 Força-Tarefa Infantaria nível 

SU 6ª Bda Ligeira Blindada 

Mecanizada e 

Blindado 
AMX-10RC e VAB 

1 Seção Art Artilharia Mrt P 120mm 

2 Regimentos Paraquedista 

11ª Bda Paraquedista 

Infantaria xxx 

1 Pelotão Engenharia 

Paraquedista 
Engenharia xxx 

1 Pelotão de Transporte 

Paraquedista 
Transporte xxx 

1 Esquadrão de Infantaria de 

Carros 

9ª Bda Ligeira Blindada 

Blindado AMX-10RC 

2 Companhias de Infantaria Mecanizada VAB 

1 Seção de Artilharia Artilharia CAESAR 

1 Companhia de Engenharia Engenharia VAB 

1 Companhia de Transmissão 

3ª Bda Mecanizada 

Comunicações  

1 Esquadrão de 

Reconhecimento 
Blindado AMX-10RC 

1 Esquadrão Blindado Blindado AMX-10RC 

4 Companhias de Infantaria Mecanizada VBCI e VAB 

1 Seção de Artilharia Artilharia CAESAR 

1 Pelotão de Engenharia Engenharia VAB 

1 Regimento de Helicópteros 

de Combate 
Comando da F Ter Aviação de Ataque Tiger, Puma Gazelle 

1 Companhia de Equipamento 
Serviço de Manutenção 

Industrial Terrestre 

Suporte de 

Técnicas Alpinas 
xxx 

1 Companhia de Transmissão 
Bda Transmissão e 

Suporte ao Comando 
Sinais xxx 
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Escalão Brigada Tipo/Natureza Armt/Sist empregado 

2 Companhias de Transporte 1ª Bda Logística Transporte xxx 

2 Hospitais de Campanha 1ª Bda Logística Saúde xxx 

1 Regimento de Helicóptero de 

Forças Especiais 
Bda Forças Especiais xxx 

Tiger, Cougar e 

Gazelle 

Fonte: o autor (extraído de SHURKIN, 2014) 

 

O emprego de tropas de diversificada natureza e equipamentos possibilitou o 

levantamento de dados e ensinamentos colhidos, grande parte deles explorados por 

um relatório da RAND Corporation20, tornando-se um modelo para uma força 

expedicionária regional por conta de sua capacidade de adaptação, implantação em 

escalões menor do que brigada e sua capacidade de manutenção e suporte de forma 

autônoma, conforme define Shurkin (2014): 

A França gerou uma força relativamente pequena, reunida por tarefas de 
armas combinadas, flexível, com componentes básicos e modular, 
conduzindo uma campanha enfatizada pela velocidade e manobra 
sobrepondo-se à proteção. (tradução nossa). 

Tendo em vista o contexto de dotação do exército francês e o ambiente em que 

suas forças são comumente empregadas, as tropas puderam empregar sua doutrina 

de guerra no deserto, que busca preservar a iniciativa tática com uma movimentação 

tão rápida quanto a discrição e o sigilo permitam. 

Somado a isto, o amplo emprego de meios aéreos garantiu a segurança 

necessária para que a tropa em terra pudesse executar aquilo que se denomina boots 

on the ground21, que é a necessidade de estar presente no ambiente físico para poder 

controlar o território, conforme Shurkin (2014), rejeitando a ideia de que a tecnologia 

possa compensar os soldados no solo. 

Estas tropas em solo eram necessárias para minimizar os danos colaterais, 

capturar ameaças e realizar o combate aproximado para limpar o território antes 

dominado pelos insurgentes, com isto possibilitando reduzir sua capacidade de levar 

o terror às cidades antes privadas do controle do Estado. 

Para fins de composição de forças com as características já mencionadas, o 

Exército francês organiza suas tropas em torno de tarefas para gerar forças de armas 

combinadas com grande eficácia e autonomia nos escalões batalhão e companhia, 

tornando as brigadas meros fornecedores de força e capacidades. 

 
20 Instituição norte-americana, sem fins lucrativos, que ajuda a melhorar as políticas e a tomada de 

decisões por meio de pesquisa e análise. 
21 “Botas/coturno no solo”, em inglês 
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A organização destas frações é denominada de Groupement Tactique 

Interarmes (GTIA, Grupamento Tático Interarmas, em português) e Sous-Groupement 

Tactique Interarmes (SGTIA, Subgrupamento Tático Interarmas, em português), 

equiparando-se aos escalões batalhão e companhia, respectivamente. 

O que define a combinação de natureza e tipo são a missão e a disponibilidade 

de meios, partindo-se de uma formação básica, com 1 elemento de comando, 3 

elementos de infantaria, 1 elemento de blindado, 1 elemento de engenharia e os 

suportes necessários conforme as capacidades exigidas pela missão, incluindo 

artilharia e coordenação de fogos, de acordo com a figura abaixo. 

Figura 12: Componentes Base do GTIA e SGTIA 

 

Fonte: Guerra da França no Mali (SHURKIN, 2014) 

 

No relatório citado anteriormente, é relatado que o treinamento dos diversos 

componentes do GTIA, ou SGTIA, é realizado de forma isolada, porém isto não 

mostrou-se como sendo um óbice no quesito de geração de forças, tendo em vista 

que os módulos foram eficazes na obtenção das capacidades necessárias às missões 

recebidas. Porém esta situação exige grande esforço em treinamentos cíclicos e 

contínuos, que se encontram inseridos no Dispositivo Guépard22. 

 
22 Dispositivo de alerta das forças armadas escalonado em 3 níveis: 2 (dois) dias, 5 (cinco) dias ou 10 

(dez) dias. Sua composição é de um efetivo de 750, 2300 e 5000 militares, respectivamente, com 
tarefas de complexidade gradativa (CESTARO, 2018). 
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O relatório ressalta que os franceses intensificaram o preparo das forças de 

Guépard após a emboscada de Uzbin em 2008 no Afeganistão, onde uma patrulha 

francesa foi atacada levando à morte 10 paraquedistas e ferindo 21 outros. Esta 

situação tornou-se um alerta ao exército, mostrando que suas tropas estavam mal 

preparadas para o combate intenso, por conta das constantes operações de 

estabilidade que vinham realizando na África, com ações de menor atrito do que o 

encontrado em uma guerra convencional. 

Um dos aspectos elencados como multiplicador do poder de combate desta 

força era a dotação de variadas capacidades quanto ao apoio de fogo, com canhões 

105mm, 90mm e 25mm, provenientes dos blindados AMX-10RC, ERC 90 e VBCI, 

respectivamente. Esta composição é superior inclusive à da Brigada Stryker, conforme 

destaca Shurkin (2014), proporcionando grande letalidade e ação de choque às 

tropas. 

Um dos aspectos que o relatório ressalta é a capacidade de saúde nas 

operações, que embora as frações possuíssem dois tipos de componentes com meios 

e pessoal, particularizado para as tarefas e dimensão de emprego, ainda assim foi 

insuficiente para cumprir o que é denominado como “hora de ouro”23, sendo 

necessário que o comandante de uma operação decidisse quais áreas teriam menor 

cobertura de saúde. 

Outro fator bem destacado é o da necessidade de se adequar a forma de 

combater às capacidades que a força possui, isto fica evidente por conta do perigo de 

buscar o “jeito americano de combater”. O autor explora que uma tropa, com meios 

similares aos que os EUA possuem, realiza uma operação da melhor maneira que se 

pode. De maneira diferente, uma força que possui limitações deve tirar o melhor 

proveito dos recursos disponíveis. 

Desta forma, tais características exigem que os comandantes corram risco, pois 

enquanto um soldado norte-americano combate sendo apoiado por diversas fontes de 

apoio de fogo, com tecnologia e intensa integração, que ele denomina como “manobra 

de fogo”, o militar de uma força com menor disponibilidade de recurso deverá usar o 

terreno e sua capacidade de manobrar forças em terra para destruir o inimigo, definida 

como “manobra de combate”, muito mais arriscada. 

 
23 Soldados precisam receber cuidados críticos dentro de uma hora após serem feridos. 
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Ao final do relatório o autor destaca algumas características que uma F Expd 

deve possuir para obter sucesso em sua empreitada, de onde podemos destacar as 

seguintes: modularidade e flexibilidade, armas combinadas, forças-tarefas nível 

batalhão, mobilidade de poder de fogo sobrepondo-se à proteção, conhecimento da 

região que atuará e a capacidade de aceitar riscos. 

Fica evidente que as operações do Mali estabelecem a estrutura empregada 

pela França como um modelo de construção de uma F Expd alinhada com orçamentos 

reduzidos e meios de menor tecnologia, refletindo a realidade de grande parte das 

nações em nossa atualidade. 

 

4.3 CONCLUSÃO PARCIAL FORÇA EXPEDICIONÁRIA CONTEMPORÂNEA 

 

O estudo dos ensinamentos colhidos por forças com características 

expedicionárias nos mostra que a obtenção de equipamentos modernos não supera 

o preparo individual e coletivo das tropas para emprego integrado, sendo 

potencializado pela capacidade adaptativa e flexível de seus quadros. 

O ambiente informacional tem grande destaque, exigindo várias capacidades à 

F Expd, de forma a possibilitar que o espectro eletromagnético seja explorado de 

maneira efetiva. Além disto, como seu emprego é realizado por frações de 

características específicas, estruturas distintas e que necessitam trabalhar de forma a 

apoiar e receber apoio mútuo das frações dos Elementos de Combate e de Apoio ao 

Combate, proporcionando o aproveitamento de todas suas habilidades para moldar o 

campo de batalha, de modo a gerar liberdade de ação tática às operações da F Expd. 

Outro fato marcante é o valor das capacidades fornecidas por Elementos de 

Apoio ao Combate e Apoio Logístico, essenciais para que os Elementos de Combate 

possam obter êxito ou até tenha condições de operar, face ao amplo espectro dos 

conflitos. Isto fica evidente à segurança para a manobra providenciada pelos fogos 

das plataformas aéreas e artilharia, assim como sua dependência de uma modelagem 

correta do campo de batalha pela inteligência. Mas nada disto seria viável sem que os 

meios de C² possibilitassem a coordenação necessária. 

Com isto, verifica-se que o treinamento conjunto, e com a mais fidedigna 

simulação da realidade, poderá gerar as condições para que os Elementos de 

Combate, de Infantaria e Cavalaria, possam alcançar os objetivos planejados e 

propostos pelo comando da F Expd. Devido a isto, além do preparo e adestramento 
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de forma compartimentada às armas, faz-se necessário a criação de laços táticos, 

objetivando a consecução de ações e tarefas sincronizadas e efetivas. 

Além disto, a transversalidade das capacidades, caracterizada pelo 

fornecimento por meio de frações diversas e de funções de combate distintas, 

demonstra que a integração de esforços deve ser buscada por meio do trabalho 

contínuo do EM, que necessita de meios e pessoal experiente, tecnologicamente 

dotado e capacitado, para tornar possível a transformação de um planejamento em 

ação exitosa. 

Por fim, os ensinamentos colhidos nos asseveram que as dificuldades 

enfrentadas pelas tropas que compuseram a FEB e a MINUSTAH apenas foram 

atualizadas, permanecendo ainda como obstáculos que exigirão grande criatividade 

do soldado brasileiro, combinada ao preparo constante. 
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5. A FORÇA EXPEDICIONÁRIA (NÍVEL UNIDADE) – UMA PROPOSTA 

 

Após estudar a F Expd que o Exército busca para estar apto a empregar em 

uma situação de chamamento, pelos diversos motivos que possam ocorrer, e como 

outros exércitos combateram em conflitos contemporâneos, podemos chegar à uma 

proposta mais específica. 

De forma a facilitar a compreensão, cabe definir dois aspectos importantes: a 

fração orgânica de cada estrutura e quais capacidades cada elemento cumpre, 

conforme o que foi levantado nas lições aprendidas. 

Quanto às capacidades a serem obtidas por cada elemento constituinte da F 

Expd, buscou-se a definição do propósito ou missão nos manuais em vigor no Exército 

Brasileiro e Ministério da Defesa, comparando-os com as necessidades elencadas 

nos ensinamentos colhidos dos conflitos estudados. 

Para fins de classificação da “origem da fração”, tomou-se as seguintes 

definições: 

Tabela 5 – Classificação das frações componentes da Estrutura Organizacional da F Expd 

Origem Observação/Descrição 

Prevista na Ba Dout e ativada no BI Mec Fração base da F Expd 

Não prevista na Ba Dout do BI Mec 
Constituição específica (fração temporária para fins 
da composição da F Expd) 

Prevista na Ba Dout da Bda Inf Mec e ativada Tomando-se por base a 15ª Bda Inf Mec 

Prevista na Ba Dout da Bda Inf Mec, mas não 
ativada 

Tomando-se por base a Ba Dout/Bda Inf Mec – Port 
nº 113-EME/2016 

Não prevista na Ba Dout Inf Mec, mas existente 
no Exército 

Tomando-se por base a Concepção de Preparo e 
Emprego da Força Terrestre/EB70-D-10.002 

Fonte: o autor 

 

Passaremos a analisar os elementos constitutivos da estrutura organizacional 

proposta neste trabalho: 

 

a. Estado-Maior Geral (EM) 

Conforme descrito no Relatório do Seminário de Força Expedicionária 

(BRASIL, 2015d), esta estrutura seria mobiliada por militares do BI Mec e do Comando 

Militar de Área enquadrante, no caso o Comando Militar do Sul (CMS), podendo incluir 

elementos das outras Forças, de forma a constituir um EM Cj, se for necessário. 

A composição segue o previsto no Manual EB70-MC-10.24324: 

 
24 Manual de Campanha Divisão de Exército (DE) (BRASIL, 2020d) 
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3.2.2 O EM será composto pelo Ch EM e, em princípio, pelas seguintes 
seções: 
a) E1 (Pessoal); 
b) E2 (Inteligência); 
c) E3 (Operações); 
d) E4 (Logística); 
e) E5 (Planejamento); 
f) E6 (Comando e Controle); 
g) E7 (Comunicação Social); 
h) E8 (Operações de Informação); 
i) E9 (Assuntos Civis); e 
j) E10 (Administração Financeira). 
[...] 
3.2.5 Militares especialistas também poderão compor o EM, a fim de atender 
às competências e capacidades necessárias para cada missão recebida, 
conforme se segue: oficial de dissimulação, oficial de segurança das 
operações, oficial de recuperação de pessoal, oficial de prevenção de 
acidentes, assessor jurídico, elemento de coordenação do espaço aéreo, 
meteorologista, elemento/oficial de geoinformação, intérprete, dentre outros. 
(BRASIL, 2020d) 

 

b. Companhia de Fuzileiros Mecanizada (Cia Fuz Mec) 

1) Fração orgânica inicial da Cia Fuz Mec 

Estas frações, 3 (três) no total, seriam orgânicas dos BI Mec/15ª Bda Inf Mec, 

podendo ser recompletadas por outras OM de infantaria do Exército que possuam os 

mesmos meios blindados, tendo em vista a exigência de composição por NB. 

Como a estrutura das Cia Fuz Mec será quaternária, diferente do que prevê 

BRASIL (2020c), exigirá readequação em suas estruturas internas, para fins de apoio 

de fogo e logístico, conforme estudo dos fatores de decisão. 

Figura 13 – Estrutura Organizacional da Cia Fuz Mec 

 

Fonte: EB70-MC-10.306 (BRASIL, 2020c) 

 

2) Capacidade da Cia Fuz Mec 

Segundo descrito no EB70-MC-10.30625, possui flexibilidade de emprego 

operacional porque é capaz de realizar operações ofensivas e defensivas 

 
25 Manual de Campanha Batalhão de Infantaria Mecanizado (BI Mec) (BRASIL, 2020c) 
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continuadas, sob condições meteorológicas adversas e de visibilidade reduzida, em 

variados terrenos. É, particularmente, vocacionada a realizar operações em áreas 

humanizadas, em um ambiente de amplo espectro. 

Além disto, tem condições de participar de operações de cooperação e 

coordenação com agências, particularmente, operações de garantia da lei e da ordem. 

 

c. Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Esqd C Mec) 

1) Fração orgânica inicial do Esqd C Mec 

Esta fração seria orgânica do 16º Esqd C Mec/15ª Bda Inf Mec, podendo ser 

recompletada pelas OM de cavalaria do Exército que possuam os mesmos meios 

blindados, tendo em vista a exigência de composição por NB. 

A estrutura do Esqd C Mec será quaternária, exigindo readequação em suas 

estruturas internas, para fins de apoio de fogo e logístico, conforme estudo dos fatores 

de decisão. 

Figura 14 – Estrutura Organizacional do 16º Esqd C Mec/15ª Bda Inf Mec 

 

Fonte: Ba Dout Esqd C Mec/Bda Inf Mec (BRASIL, 2017c) 

 

2) Capacidade do Esqd C Mec 

Entre outras atividades que compõem as tarefas possíveis a serem realizadas 

pelo Esqd C Mec, conforme sua Ba Dout (BRASIL, 2017c), destacam-se as de 

planejar e executar operações de contra-reconhecimento (C Rec), durante a execução 

de operações de segurança (Cobertura, Proteção e Vigilância), e de operações de 
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defesa de área de retaguarda (DEFAR), como parte da força de segurança de área 

de retaguarda (Seg AR) de seu escalão superior, durante as operações básicas. 

 

d. Bateria de Obuses (Bia Obus) 

1) Fração orgânica inicial da Bia Obus 

Esta fração seria orgânica do 26º GAC/15ª Bda Inf Mec, seguindo a Ba Dout do 

GAC/Bda Inf Mec (BRASIL, 2017l), por isto sua dotação é de Obus de 155mm. 

Devido às características e meios específicos empregados pela fração, exige-

se a integração de módulo de apoio logístico específico. 

Figura 15 – Estrutura Organizacional da Bia Obus/26º GAC 

 

Fonte: Ba Dout GAC/Bda Inf Mec (BRASIL, 2017d) 

 

2) Capacidade da Bia Obus 

Entre outras atividades que compõem as tarefas possíveis a serem realizadas 

pela Bia Obus, conforme sua Ba Dout (BRASIL, 2017d), destacam-se as de operar 

em integração com os meios da Aviação do Exército e de coordenar o apoio de fogo 

à força, pela direção do Centro de Coordenação de Apoio de Fogo. 

 

e. Pelotão de Carro de Combate (Pel CC) 

1) Fração orgânica inicial do Pel CC 

Esta fração seria orgânica da 5ª Bda C Bld (F Emp Estrt) ou da 6ª Bda Inf Bld 

(F Emp Ge), conforme o Manual EB70-MC-10.310 (BRASIL, 2019e). 
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Sua composição seguiria o contido no C 17-2026. Devido às características e 

meios específicos empregados pela fração, exige-se a integração de módulo de apoio 

logístico específico. 

 

Figura 16 – Estrutura Organizacional da Bda Bld 

 

Fonte: EB70-MC-10.310 (BRASIL, 2019e) – (grifo do autor na fração enquadrante) 

 

Figura 17 – Estrutura Organizacional FT RCC (integrada pelo Esqd CC) 

 

Fonte: C 17-20 (BRASIL, 2002) – (grifo do autor na fração constituinte) 

 
26 Manual de Campanha Força-Tarefa Blindadas (BRASIL, 2002) 



56 
 

 

Figura 18 – Estrutura Organizacional do Esqd CC 

 

Fonte: C 17-20 (BRASIL, 2002) – (grifo do autor na fração constituinte) 

 

2) Capacidade do Pel CC 

Entre outras atividades que compõem as tarefas possíveis a serem realizadas 

pelo Pel CC, conforme EB70-MC-10.310, destacam-se as de ser empregado em 

missões de grande amplitude, onde haja maior necessidade de ação de choque, 

contra inimigos fortes em blindados ou em contra-ataques 

 

f. Companhia de Apoio (Cia Ap) 

Esta fração teria como base a Cia C Ap dos BI Mec/15ª Bda Inf Mec (BRASIL, 

2020d), sendo necessário a integração de frações de outras Organizações Militares 

Diretamente Subordinadas (OMDS) da Bda Inf Mec. 

Figura 19 – Estrutura Organizacional da Cia C Ap/BI Mec 

 

Fonte: EB70-MC-10.306 (BRASIL, 2020c) – (grifo do autor nas frações constituintes) 
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1) Pelotão de Morteiro Pesado (Pel Mrt P) 

a) Fração orgânica inicial do Pel Mrt P: Fração orgânica dos BI Mec/15ª Bda Inf 

Mec. 

b) Capacidade do Pel Mrt P 

Elemento de apoio de fogo orgânico do batalhão, por meio do qual o 

comandante pode intervir no combate pelo fogo, conforme BRASIL (2020c). 

2) Pelotão de Apoio de Fogo (Pel Ap F) 

a) Fração orgânica inicial do Pel Ap F: Fração orgânica dos BI Mec/15ª Bda Inf 

Mec. 

b) Capacidade do Pel Ap F 

Fração que, em qualquer situação tática, será empregada como apoio de fogo 

e não como peça de manobra, conforme BRASIL (2020c). 

3) Pelotão Anticarro (Pel AC) 

a) Fração orgânica inicial do Pel AC: Fração orgânica dos BI Mec/15ª Bda Inf 

Mec. 

b) Capacidade do Pel AC 

Elemento de apoio de fogo orgânico do batalhão que executa a defesa 

anticarro, conforme BRASIL (2020c). 

4) Pelotão de Engenharia de Combate Mecanizado (Pel E Cmb Mec) 

a) Fração orgânica inicial do Pel E Cmb Mec 

Esta fração seria orgânica do BE Cmb Mec/Bda Inf Mec, seguindo sua Ba Dout 

(BRASIL, 2017d), porém esta OM ainda não se encontra ativada, sendo representada 

atualmente pela 15ª Cia E Cmb Mec (BRASIL, 2017m). 

Conforme previsto em BRASIL (2019c) o 2º BE Cmb compõe-se como Módulo 

Especializado de Engenharia de Combate, podendo prover frações para que se 

alcance a capacidade para as tarefas do pelotão, embora não possua os meios 

mecanizados. Isto exigirá que a Força integre estes meios para sua readequação. 

Devido às características e meios específicos empregados pela fração, exige-

se a integração de módulo de apoio logístico específico. 
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Figura 20 – Estrutura Organizacional do BE Cmb Mec/Bda Inf Mec 

 

Fonte: Ba Dout BE Cmb Mec/Bda Inf Mec (BRASIL, 2017d) – (grifo do autor na fração 

constituinte) 

 

b) Capacidade do Pel E Cmb Mec 

Entre outras atividades que compõem as tarefas possíveis a serem realizadas 

pelo Pel E Cmb Mec, conforme a Ba Dout/BE Cmb Mec, destacam-se as de planejar 

e executar a transposição de obstáculos, conservação de estradas, destruição de 

fortificações, lançamento de obstáculos e trabalhos de fortificação de campanha 

 

g. Companhia de Comando (Cia Cmdo) 

Esta fração teria como base a Cia C Ap dos BI Mec/15ª Bda Inf Mec (BRASIL, 

2020d), tendo a integração de frações de outras OMDS da Bda Inf Mec. 

Figura 21 – Estrutura Organizacional da Cia C Ap/BI Mec 

 

Fonte: EB70-MC-10.306 (BRASIL, 2020c) – (grifo do autor nas frações constituintes) 
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1) Pelotão de Comando (Pel Cmdo) 

a) Fração orgânica inicial do Pel Cmdo 

Fração orgânica dos BI Mec/15ª Bda Inf Mec. Para obter a capacidade de 

apoiar o EM da F Expd, que possui estrutura diferente ao previsto no BI Mec (BRASIL, 

2020c), exigirá a integração de elementos da 15ª Bda Inf Mec ou do CMS para obter 

meios e pessoal para compor todas as seções de EM, conforme o item a. desta Seção. 

b). Capacidade do Pel Cmdo 

Enquadra o efetivo e os meios de todas as frações que apoiam diretamente o 

Cmt, o SCmt e as seções do Estado-Maior. 

2) Pelotão de Exploradores (Pel Exp) 

a) Fração orgânica inicial do Pel Exp 

Fração orgânica dos BI Mec/15ª Bda Inf Mec. 

b) Capacidade do Pel Exp 

Fração que tem condições de atuar na coleta dos dados necessários sobre o 

terreno e o inimigo, levantando os dados necessários ao planejamento das operações, 

conforme BRASIL (2002). Desta forma compondo-se como um dos meios de IRVA da 

F Expd. 

3) Pelotão de Comunicações (Pel Com) 

a) Fração orgânica inicial do Pel Com 

Fração orgânica dos BI Mec/15ª Bda Inf Mec. Para obter a capacidade de 

apoiar os diferentes elementos com origem diversa, a fração deverá ser integrada de 

Turmas e Especialistas das frações que forem agregadas, inclusive de 

Geoinformação, conforme levantado no relatório do Simpósio de F Expd. 

Esta situação visa possibilitar a adequada provisão de meios, emprego e 

manutenção de todo material de comunicações a serem empregados pela F Expd. 

b) Capacidade do Pel Com 

Instalar e operar o sistema de comunicações da F Expd, além de realizar a 

manutenção de 2° escalão dos equipamentos de comunicações, conforme BRASIL 

(2020d). 

4) Pelotão de Polícia do Exército (Pel PE) 

a) Fração orgânica inicial do Pel PE 

Esta fração seria orgânica da Bda Inf Mec, seguindo sua Ba Dout (BRASIL, 

2016a), porém esta OM ainda não se encontra ativada. Devido a isto, será necessário 
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ser providenciada fração de PE por meio dos G Cmdo subordinados do CMS (3ª DE, 

5ª DE ou 6ª DE), exigindo adequação para prover meios blindados necessário para 

seu emprego. 

Figura 22 – Estrutura Organizacional do Pel PE/Bda Inf Mec 

 

Fonte: Ba Dout Pel PE/Bda Inf Mec (BRASIL, 2017e) 

 

b) Capacidade do Pel PE 

Entre outras atividades que compõem as tarefas possíveis a serem realizadas 

pelo Pel PE, conforme sua Ba Dout, destaca-se a de planejar e executar medidas de 

segurança orgânica de instalações, escolta de comboios e controle de trânsito. 

 

h. Companhia Logística (Cia Log) 

Esta fração teria como base a Cia C Ap dos BI Mec/15ª Bda Inf Mec (BRASIL, 

2020c), tendo a integração de frações do 15º B Log e de outras OMDS da Bda Inf 

Mec, caso necessário. 

Figura 23 – Estrutura Organizacional da Cia C Ap/BI Mec 

 

Fonte: EB70-MC-10.306 (BRASIL, 2020c) – (grifo do autor nas frações constituintes) 
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1) Pelotão de Saúde (Pel Sau) 

a) Fração orgânica inicial do Pel Sau 

Fração orgânica dos BI Mec/15ª Bda Inf Mec. Para obter a capacidade de 

apoiar de forma adequada as frações da F Expd, o pelotão deve ser reforçado com 

um efetivo de 8 (oito) a 10 (dez) médicos, necessitando desta forma reajustar as 

turmas, seções e meios que o compõe. 

b) Capacidade do Pel Sau 

Entre outras atividades que compõem as tarefas possíveis a serem realizadas 

pelo Pel Sau, conforme BRASIL (2020c), destaca-se o de prestar o apoio de saúde 

ao efetivo da F Expd, tratando e evacuando as baixas. Além disto, realiza o suprimento 

Classe VIII. 

2) Pelotão de Manutenção (Pel Mnt) 

a) Fração orgânica inicial do Pel Mnt 

Fração orgânica dos BI Mec/15ª Bda Inf Mec, perdendo as frações destinadas 

à atividade de transporte, que integrarão o Pel Trnp. Para obter a capacidade de 

apoiar os elementos, com origem diversa, a fração deverá ser integrada de Turmas e 

Especialistas das frações que forem agregadas, de forma a compor os módulos 

logísticos específicos. 

Esta situação visa possibilitar a adequada provisão de meios, emprego e 

manutenção de todo material, de sua responsabilidade, a serem empregados pela F 

Expd. 

b) Capacidade do Pel Mnt 

Entre outras atividades que compõem as tarefas possíveis a serem realizadas 

pelo Pel Mnt, conforme EB60-ME-12.30227, destaca-se o de transportar e distribuir 

limitada quantidade de peças e conjuntos de reparação de material das classes II, V, 

VI, VII e X necessários à manutenção. 

3) Pelotão de Transporte (Pel Trnp) 

a) Fração orgânica inicial do Pel Trnp 

Esta fração seria orgânica do 15º B Log/15ª Bda Inf Mec, seguindo a Ba Dout 

(BRASIL, 2017b). Para obter a capacidade de apoiar de forma adequada, a fração 

poderá ser integrada de frações da 15ª Cia Inf Mtz/15ª Bda Inf Mec, conforme 

 
27 Manual de Ensino Batalhão Logístico (B Log) (BRASIL, 2020h) 
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organização da GU (BRASIL, 2017m), para coordenar a operação com caminhões 

comerciais para transporte de suprimentos das frações. 

Figura 24 – Estrutura Organizacional da Cia Log Trnp/B Log 

 

Fonte: Ba Dout B Log (BRASIL, 2017b) – (grifo do autor na fração constituinte) 

 

b) Capacidade do Pel Trnp 

Entre outras atividades que compõem as tarefas possíveis a serem realizadas 

pelo Pel Trnp, conforme BRASIL (2020h), destaca-se o de transportar pessoal e 

material, principalmente os Classe IX. 

4) Pelotão de Segurança (Pel Seg) 

a) Fração orgânica inicial do Pel Seg 

Esta fração seria orgânica do 15º B Log/15ª Bda Inf Mec, conforme BRASIL 

(2020f). Para obter a capacidade de apoiar de forma adequada, a fração poderá ser 

integrada de frações da 15ª Cia Inf Mtz/15ª Bda Inf Mec, conforme organização da GU 

(BRASIL, 2017m) 

Figura 25 – Estrutura Organizacional da Cia Seg/B Log 

 

Fonte: EB60-ME-12.302 (BRASIL 2020h) – (grifo do autor na fração constituinte) 
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b) Capacidade do Pel Seg 

Entre outras atividades que compõem as tarefas possíveis a serem realizadas 

pelo Pel Seg, conforme BRASIL (2020h), destaca-se o de proporcionar segurança às 

áreas de trens e aos deslocamentos dos comboios logísticos, abrangendo a área de 

influência da F Expd. 

5) Pelotão de Recursos Humanos (Pel RH) 

a) Fração orgânica inicial do Pel RH 

Esta fração seria orgânica do 15º B Log/15ª Bda Inf Mec, conforme BRASIL 

(2020f). Para obter a capacidade de apoiar de forma adequada, a fração poderá ser 

integrada de frações da 15ª Cia Inf Mtz/15ª Bda Inf Mec, conforme organização da GU 

(BRASIL, 2017m) 

Figura 26 – Estrutura Organizacional da Cia Log RH/B Log 

 

Fonte: EB60-ME-12.302 (BRASIL, 2020h) – (grifo do autor na fração constituinte) 

 

b) Capacidade do Pel RH 

Entre outras atividades que compõem as tarefas possíveis a serem realizadas 

pelo Pel Seg, conforme BRASIL (2020h), destaca-se o de executar os serviços em 

campanha (banho, lavanderia, barbearia, serviço postal, entre outros), instalar e 

operar P Col Mor, e realizar o controle de efetivos. 

6) Pelotão de Suprimento (Pel Sup) 

a) Fração orgânica inicial do Pel Sup 

Fração orgânica dos BI Mec/15ª Bda Inf Mec. Para obter a capacidade de 

apoiar os elementos, com origem diversa, a fração deverá ser integrada de Turmas e 

Especialistas das frações que forem agregadas, especificamente nas classes V. 
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Esta situação visa possibilitar a adequada provisão de meios, emprego e 

manutenção de todo material, de sua responsabilidade, a serem empregados pela F 

Expd. 

b) Capacidade do Pel Sup 

Entre outras atividades que compõem as tarefas possíveis a serem realizadas 

pelo Pel Sup, conforme BRASIL (2020c), destaca-se o de prover o apoio logístico à F 

Expd distribuindo os suprimentos das classes I, III e V, e enquadrar as turmas de 

aprovisionamento, com suas as cozinhas móveis. 

 

i. Companhia de Apoio ao Combate (Cia Ap Cmb) 

Esta fração seria integrada pelos módulos especializados destinados a gerar 

as capacidades operativas que a Bda Inf Mec não possui, conforme apresentado na 

Tabela 2. 

De forma a gerar a coordenação no emprego de frações de ampla diversidade, 

há necessidade de integração de elementos especializados no EM. 

1) Pelotão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (Pel DQBRN) 

a) Fração orgânica inicial do Pel DQBRN 

Esta fração seria orgânica do 1º Btl DQBRN/1ª DE, conforme BRASIL (2019a), 

e, para fins de emprego, necessita ser constituída por Elementos com tarefas 

específicas para cumprir os Módulos DQBRN, abaixo. 

Figura 27 – Estrutura Organizacional do Pel DQBRN/1º Btl DQBRN com 4 Grupos (p. ex.) 

 

Fonte: EB70-MC-10.234 (BRASIL, 2017i) 
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b) Capacidade do Pel DQBRN 

Entre outras atividades que compõem as tarefas possíveis a serem realizadas 

pelo Pel DQBRN, conforme BRASIL (2017i), destaca-se o de operar sistema de alerta, 

identificar o perigo, realizar a triagem, prover proteção individual e de estrutura C², 

realizar a descontaminação e suporte básico à vida em situações de emprego de 

agentes QBRN. 

2) Pelotão de Inteligência Militar (Pel IM) 

a) Fração orgânica inicial do Pel IM 

Esta fração seria orgânica do 6º BIM, conforme EB70-MC-10.30228, e com uma 

composição variável sendo definida por ocasião do planejamento para a operação que 

a F Expd seja designada, conforme os fatores de decisão e operacionais, podendo 

utilizar tecnologia e capacidades compatíveis para realizar as tarefas que as compõem  

Figura 28 – Estrutura Organizacional do 6º BIM 

 

Fonte: EB70-MC-10.302 (BRASIL, 2018) – (grifo do autor na fração enquadrante) 

 

Figura 29 – Estrutura Organizacional da Cia Anl Intlg 

  

Fonte: EB70-MC-10.312 (BRASIL, 2019f) 

 

 
28 Manual de Campanha Batalhão de Inteligência Militar (BIM) (BRASIL, 2018) 
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b) Capacidade do Pel IM 

Entre outras atividades que compõem as tarefas possíveis a serem realizadas 

pelas frações da Companhia de Inteligência Militar (CIM), que fornecerão meios para 

compor o Pel IM, conforme (BRASIL, 2019f), destaca-se o de planejar e coordenar a 

obtenção de dados para produzir e difundir conhecimentos para o Comando. Além 

disto, sua composição poderá integrar elementos para a execução de análise de 

inteligência, sensoriamento de fontes humana, sensoriamento de fontes tecnológica e 

reconhecimento e vigilância de inteligência. 

3) Pelotão de Guerra Eletrônica (Pel GE) 

a) Fração orgânica inicial do Pel GE 

Esta fração seria orgânica do 1º BGE/CComGEx, conforme previsto em 

BRASIL (2019a). Sua composição é variável, sendo definida por ocasião do 

planejamento para a operação que a F Expd seja designada, conforme os fatores de 

decisão e operacionais, podendo utilizar tecnologia e capacidades compatíveis para 

realizar as tarefas que as compõem, de acordo com o descrito em EB70-MC-10.20129. 

b) Capacidade do Pel GE 

Entre outras atividades que compõem as tarefas possíveis a serem realizadas 

pelo Pel GE, conforme (BRASIL, 2015b), destaca-se o de produzir conhecimento por 

meio das fontes de sinal no espectro eletromagnético, conduzir ações ativas e 

passivas, e proteger sistemas eletrônicos. 

4) Pelotão de Helicóptero (Pel Helcp) 

a) Fração orgânica inicial do Pel Helcp 

Esta fração seria orgânica do Cmdo Av Ex, conforme previsto em BRASIL 

(2019c). Sua organização segue o descrito na IP 1-2030, exigindo integração de meios 

de ataque e de reconhecimento, e apoiado por um módulo de apoio logístico próprio, 

tendo em vista as características e meios específicos empregados pela fração. 

Este módulo estaria integrado à F Expd, sendo responsável pelo comando e 

controle, operação de manutenção, ressuprimento e coordenações das operações. 

Isto posto já que o suporte logístico deverá ser de responsabilidade do Cmdo Op 

enquadrante, conforme prescreve EB20-MC-10.21431. 

 

 
29 Manual de Campanha Comando e Controle (C²) (BRASIL, 2015b) 
30 Instruções Provisórias “O Esquadrão de Aviação do Exército (Esqd Av Ex) (BRASIL, 2003) 
31 Manual de Campanha Vetores Aéreos da Força Terrestre (BRASIL, 2020e) 
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Figura 30 – Estrutura Organizacional da Esqd Helcp Rec Atq/B Av Ex 

 

Fonte: IP 1-20 (BRASIL, 2003) – (grifo do autor nas frações provedoras de meios) 

 

b) Capacidade do Pel Helcp 

Entre outras atividades que compõem as tarefas possíveis a serem realizadas 

pelo Pel Helcp, conforme EB70-MC-10.20432, destaca-se o de permitir à Força de 

Superfície (F Spf) a condução de ações de fogo, movimento e inteligência a partir do 

espaço aéreo próximo do solo. De acordo com sua configuração, possibilita variar, de 

forma rápida, seus esforços e o ritmo da ação, proporcionando a surpresa ao inimigo. 

5) Seção de Artilharia Antiaérea (Seç AAAe) 

a) Fração orgânica inicial da Seç AAAe 

Esta fração seria orgânica do 4º GAAAe, conforme previsto em BRASIL 

(2019c). Sua organização segue o descrito no EB70-MC-10.23133, sendo seu 

armamento de dotação os mísseis portáteis IGLA-S, fator que exigirá a integração de 

módulo de apoio logístico próprio, tendo em vista suas características, e porventura a 

readequação do material, de forma a possibilitar o emprego com a mesma natureza 

mecanizada do BI Mec.  

 
32 Manual de Campanha A Aviação do Exército nas Operações (BRASIL, 2019d) 
33 Manual de Campanha Defesa Antiaérea (DA Ae) (BRASIL, 2017h) 
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Figura 31 – Estrutura Organizacional da Seç AAAe 

 

Fonte: EB70-MC-10.231 (BRASIL, 2017h) 

 

b) Capacidade da Seç AAAe 

Entre outras atividades que compõem as tarefas possíveis a serem realizadas 

pela Seç AAAe, conforme (BRASIL, 2017h), destaca-se o de realizar a vigilância do 

espaço aéreo de seu volume de responsabilidade, ainda que limitadamente, 

empregando sensores de busca em missão de vigilância. Além disto, executa o 

controle de seus sistemas de armas. 

6) Destacamento de Operações Psicológicas (Dst Op Psc) 

a) Fração orgânica inicial do Dst Op Psc 

Esta fração seria orgânica do 1º B Op Psc/C Op Esp, de acordo com o previsto 

em BRASIL (2019a). Sua constituição é variável, sendo definida por ocasião do 

planejamento para a operação que a F Expd seja designada, conforme os fatores de 

decisão e operacionais, segundo EB70-MC-10.30534. 

  

 
34 Manual de Campanha Comando de Operações Especiais (BRASIL, 2019g) 
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Figura 32 – Estrutura Organizacional do 1º B Op Psc/C Op Esp 

 

Fonte: EB70-MC-10.305 (BRASIL, 2019g) – (grifo do autor na fração enquadrante) 

 

b) Capacidade do Dst Op Psc 

Entre outras atividades que compõem as tarefas possíveis a serem realizadas 

pelo Dst Op Psc, conforme (BRASIL, 2019g), destaca-se o de trabalhar na dimensão 

informacional do ambiente operacional, influenciando as emoções, o raciocínio, as 

motivações, os objetivos e o comportamento do Público-Alvo (PA), conforme BRASIL 

(2014c). 

7) Destacamento de Operações Especiais (DOFEsp) 

a) Fração orgânica inicial do DOFEsp 

Esta fração seria orgânica do BFE/C Op Esp, de acordo com o previsto em 

BRASIL (2019a). Sua constituição é variável sendo definida por ocasião do 

planejamento para a operação que a F Expd seja designada, segundo BRASIL 

(2019g). 

Figura 33 – Estrutura Organizacional do 1º BFE/C Op Esp 

 

Fonte: EB70-MC-10.305 (BRASIL, 2019g) – (grifo do autor na fração enquadrante) 
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b) Capacidade do DOFEsp 

Entre outras atividades que compõem as tarefas possíveis a serem realizadas 

pelo DOFEsp, conforme (BRASIL, 2019g), destaca-se o de neutralizar ameaças, em 

áreas hostis, negadas ou politicamente sensíveis, singularmente, com parceiros ou 

forças amigas locais, por meio de Ações Diretas. 

8) Destacamento de Guerra Cibernética (Dst G Ciber) 

a) Fração orgânica inicial do Dst G Ciber 

Esta fração seria orgânica do CDCiber/MD, de acordo com o previsto em 

BRASIL (2019a). Sua constituição é variável, sendo definida por ocasião do 

planejamento para a operação que a F Expd seja designada, conforme os fatores de 

decisão e operacionais, por conta das características de seu emprego, conforme 

EB70-MC-10.23235. Além disto, deve haver elementos especializados no Estado-

Maior e o destacamento deve ser empregado subordinado diretamente ao Cmdo F 

Expd, conforme MD31-M-0736, embora componha a Cia Ap Cmb. 

b) Capacidade do Dst G Ciber 

Entre outras atividades que compõem as tarefas possíveis a serem realizadas 

pelo Dst G Ciber, conforme BRASIL (2017j), destaca-se o de uso ofensivo e defensivo 

de informação e sistemas de informação para negar capacidades de C² ao adversário, 

explorá-las, corrompê-las, degradá-las ou destruí-las. 

9) Destacamento de Assuntos Civis (Dst As Civ) 

a) Fração orgânica inicial do Dst As Civ  

Esta fração deverá ser composta por militares capacitados na área de Assuntos 

Civis, preferencialmente, pertencentes às GU do CMS. Sua estrutura e capacidades 

deverão possibilitar cumprir as seguintes tarefas, contidas no EB70-MC-10.22137: 

a) contribuindo com o conhecimento sobre as dimensões informacional e 
humana; 
b) sincronizando a utilização de meios de comunicação e a transmissão de 
mensagens com a comunicação social (Com Soc), as operações psicológicas 
(Op Psc), a inteligência (Intlg) e outras especialidades; 
c) coordenando com a célula de planejamento e coordenação dos fogos; 
d) estabelecendo e mantendo ligações ou diálogos com a população local e 
os OG/OI/ONG; e 
e) fornecendo notícias e informações à população local (BRASIL, 2017g). 

 
35 Manual de Campanha Guerra Cibernética (G Ciber) (BRASIL, 2017j) 
36 Doutrina Militar de Defesa Cibernética (Def Ciber) (BRASIL, 2014f) 
37 Manual de Campanha Cooperação Civil-Militar (CIMIC) (BRASIL, 2017g) 
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Sua constituição é variável, sendo definida por ocasião do planejamento para 

a operação que a F Expd seja designada, conforme os fatores de decisão e 

operacionais, tendo em vista as características de seu emprego. Além disto, o 

destacamento necessita de oficiais de ligação, militares de avaliação e análise, além 

de elementos CIMIC. 

Dentro do emprego do destacamento, consta que deverá assessorar os 

trabalhos do S9/EM F Expd, que se liga com o E9/EM do Cmdo Op enquadrante, 

tendo em vista o emprego característico desta atividade, conforme BRASIL (2017g). 

b) Capacidade do Dst As Civ 

Entre outras atividades que compõem as tarefas possíveis a serem realizadas 

pelo Dst As Civ, conforme (BRASIL, 2017g), destaca-se o de promover e facilitar a 

coordenação (em apoio à missão da tropa) com os atores civis, incluindo a população, 

as autoridades locais e os OG/OI/ONG38. 

Além disto, busca-se alcançar condições de proporcionar uma interface ou 

ligação da F Expd, para estreitar laços para minimizar a probabilidade e os efeitos de 

possíveis interferências civis, nos objetivos militares, conforme EB70-D-10.00539. 

Conforme o que foi apresentado até aqui, pode-se estabelecer que a estrutura 

organizacional da F Expd, nível U, toma a seguinte proposta de constituição: 

  

 
38 Órgão de Governo (OG)/Órgão Internacional (OI)/Órgão Não-Governamental (ONG) 
39 Diretriz para a Experimentação Doutrinária da Companhia de Assuntos Civis (BRASIL, 2019c) 
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Figura 34 – Estrutura Organizacional F Epxd, nível U (proposta autor) 

 

Fonte: o autor  
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6. CONCLUSÃO 

 

Ao final deste trabalho, após estudar a proposta de Força Expedicionária 

concebida pelo Exército Brasileiro e os ensinamentos colhidos em conflitos 

contemporâneos, por tropas com características que se assemelham aos objetivos da 

Força, foi possível propor uma adequação, visando obter um direcionamento de onde 

seriam tiradas as frações para compor a estrutura organizacional e proporcionar as 

capacidades necessárias à atuação de uma fração nível Unidade em um ambiente 

configurado como de amplo espectro dos conflitos. 

Neste momento, para concluir o que foi analisado até aqui, cabe retornarmos à 

pergunta que deu início ao presente trabalho: em que medida a atual estrutura 

organizacional da 15ª Bda Inf Mec encontra-se apta à prover os meios para compor 

uma F Expd, nível U, e quais Módulos Especializados necessitam ser inseridos para 

se obter tal capacidade? 

Conforme consta da Seção anterior, composta pela proposta deste autor, a 15ª 

Bda Inf Mec necessitaria ser integrada por algumas estruturas que não são orgânicas 

de uma brigada de infantaria, especificamente os elementos que compõem os 

Módulos Especializados definidos em BRASIL (2019a), o que configura-se como o 

principal objetivo da definição destes elementos como Força de Emprego Estratégico. 

Além disto, há os meios que poderiam ser orgânicos de uma brigada de 

infantaria, mas que não constam da Base Doutrinária da Brigada de Infantaria 

Mecanizada (BRASIL, 2016d), que estão configurados pelo Pel CC e a Seção de 

AAAe, ainda que este último conste em um dos Módulos Especializados. 

Outra lacuna que impede que a atual estrutura da 15ª Bda Inf Mec esteja apta 

a prover os meios para compor a F Expd são os elementos que, embora constem de 

sua Ba Dout, não encontram-se configurados como previsto, seja por inexistirem 

atualmente, como o Pel PE, ou por necessidade de dotação de meios adequados, 

como a Bia O e o Pel E Cmb Mec. 

Isto posto, chegamos às capacidades e frações provenientes dos módulos 

especializados, ou não, necessários a proporcionar que a 15ª Bda Inf Mec providencie 

os meios para compor a F Epxd nível Unidade: 
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Tabela 6 – Capacidades Operativas (Bda Inf Mec/2017, BI Mec/2017 e F Expd/2015,) 

F Expd/2015 
Bda Inf Mec 

(Ba Dout/2017) 

BI Mec 

(Ba Dout/2017) 
Elemento a fornecer 

CO à F Expd 

Prontidão Possui Possui xxx 

Combate Individual Possui Possui xxx 

Operações Especiais Não possui Não possui C Op Esp 

Ação Terrestre Possui Possui xxx 

Manobra Tática Possui Possui xxx 

Apoio de Fogo Possui Não possui GAC/Bda 

Mobilidade e Contramobilidade Possui Não possui BE Cmb Mec/Bda 

Preparação da Força Não possui Não possui (1) 

Ações sobre égide de organismos 
internacionais 

Possui Não possui Elementos de EM/Bda 

Planejamento e Condução Possui Possui xxx 

Sistema de Comunicações Possui Possui xxx 

Consciência Situacional Possui Possui xxx 

Gestão do Conhecimento e das Informações Possui Não possui Cia Com Mec/Bda 

Digitalização do Campo de Batalha Não possui Não possui Cia C² 

Modelagem, Simulação e Prevenção Não possui Não possui Cia C² 

Infraestrutura na Área de Operações Não possui Não possui B Ap Log Ex 

Gestão e Coordenação da Logística Não possui Não possui B Ap Log Ex 

Saúde nas Operações Não possui Não possui B Ap Log Ex 

Gestão dos Recursos Financeiros Não possui Não possui B Ap Log Ex 

Interoperabilidade Conjunta Possui Não possui (2) 

Interoperabilidade Combinada Não possui Não possui (3) 

Proteção ao Pessoal Possui Possui xxx 

Proteção Física Possui Possui xxx 

Operações de Apoio à Informação Não possui Não possui 1º B Op Psc 

Comunicação Social Possui Não possui Elemento de EM/Bda 

Inteligência Possui Possui xxx 

Exploração Cibernética Não possui Não possui C D Ciber 

Proteção Cibernética Não possui Não possui C D Ciber 

Ataque Cibernético Não possui Não possui C D Ciber 

Operações de Informação Não possui Não possui 1º B Op Psc 

LEGENDA: 
1 – Alcançado por meio da efetivação do SISPRON; 
2 – Integrante das Forças Singulares, conforme necessidades da missão; 
3 – Formação de EM Cbn (BRASIL, 2001), conforme necessidades da missão. 
Fonte: o autor, adaptação de BRASIL (2015c), BRASIL (2016d), BRASIL (2016e) e BRASIL (2019a) 

 

Tabela 7 – Frações não orgânicas à 15ª Bda Inf Mec necessárias à F Expd nível U 

Fração a ser integrada Fração Orgânica Inicial 

Pel CC 5ª Bda C Bld ou 6ª Bda Inf Bld 

Pel PE G Cmdo do CMS (3ª DE, 5ª DE ou 6ª DE) 

Pel DQBRN 1ºBtl DQBRN/1ª DE 

Pel IM 6° BIM 

Pel GE 1º BGE/CComGEx 

Pel Helcp Cmdo Av Ex 

Seç AAAe 4º GAAAe 

Dst Op Psc 1º B Op Psc/C Op Esp 

DOFEsp BFE/C Op Esp 
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Fração a ser integrada Fração Orgânica Inicial 

Dst G Ciber CDCiber/MD 

Dst As Civ GU CMS 

Fonte: o autor 

 

Por fim, podemos inferir que, para que o Exército Brasileiro alcance a condição 

de mobiliar uma F Expd nível Unidade, faz-se necessário que o SISPRON, por meio 

de seus objetivos de certificação das Forças de Emprego Estratégico, alcance o 

preparo integrado de uma ampla gama de frações orgânicas de diversas origens, 

denotando o esforço exigido para tornar efetivo seu emprego quando demandado. 
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