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EPÍGRAFE

“Dado o primeiro tiro na guerra, ninguém pode saber quando

será dado o último nem que operações será obrigado a fazer”

(Gen Osório).
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RESUMO

A partir dos anos 2000, o Exército Brasileiro iniciou a implantação de Projetos
Estratégicos, visando dotar a Força de aptidões necessárias ao atingimento de sua
destinação constitucional. Nesse contexto, foram criados sete Projetos Estratégicos,
sendo: Guarani; Astros 2020; Defesa Antiaérea; Defesa Cibernética; Obtenção da
Capacidade Operacional; Proteger; e Sisfron. Sob coordenação do Escritório de
Projetos do Exército, a partir de 2012, possuem o objetivo de contribuir com o
processo de transformação da Força. Atualmente, existem mais dois projetos, o
Aviação e o Lucerna. Naqueles projetos, foram adquiridos Sistemas e Materiais de
Emprego Militar que fornecem a aptidão necessária aos elementos envolvidos no
esforço de obtenção de dados e informações no contexto das operações. Como foco
deste trabalho, foi identificada a recente inclusão na Concepção Estratégica do
Exército, de uma Brigada Blindada, como Força de Emprego Estratégico e com isso,
analisada as suas características de emprego, como a aptidão para as Operações
Ofensivas, que requerem eficiente emprego nas tarefas relacionadas ao Conceito
Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA). Segundo a
Doutrina Militar Terrestre, são fatores determinantes para a geração de capacidade,
a Doutrina, a Organização, o Adestramento, o Material, a Educação, o Pessoal e a
Infraestrutura (DOAMEPI), os quais foram analisados para verificar a adequabilidade
e o impacto da utilização de modernos meios de IRVA na Bda Bld. Assim, foi
elaborada uma introdução apontando aspectos que fundamentam a relevância do
tema, um desenvolvimento, explorando a Função de Combate Inteligência e o
Conceito IRVA, os Meios de IRVA e o Emprego dos Meios IRVA nas Operações
Ofensivas da Brigada Blindada. Por fim, como conclusão, foram relacionadas as
sugestões e propostas com vistas a atender aos fatores determinantes das
capacidades operacionais, para o atingimento pleno do emprego dos meios de IRVA
em Operações Ofensivas da Brigada Blindada.

Palavras-chave: Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos

(IRVA), Operações Ofensivas e Brigada Blindada.
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RESUMEN

A partir de la década del 2000, el Ejército Brasileño inició la implementación de
Proyectos Estratégicos, con el objetivo de dotar a la Fuerza de las habilidades
necesarias para lograr su propósito constitucional. En este contexto, se crearon siete
Proyectos Estratégicos, los cuales son: Guaraní; Astros 2020; Defensa antiaérea;
Defensa cibernética; Obtención de Capacidad Operativa; Proteger; y Sisfron.
Coordinado por la Oficina de Proyectos del Ejército, a partir del año 2012, su objetivo
es contribuir al proceso de transformación de la Fuerza. Actualmente, hay dos
proyectos más, los cuales tratan de: Aviación y Lucerna. En esos proyectos se
adquirieron Sistemas y Materiales de Empleo Militar que brindan las habilidades
necesarias a los elementos involucrados en el esfuerzo por obtener datos e
información en el contexto de las operaciones. Como foco de este trabajo se
identificó la reciente inclusión en la Concepción Estratégica del Ejército de una
Brigada Blindada como Fuerza Estratégica de Empleo, y con ello se analizaron sus
características laborales, como la aptitud para Operaciones Ofensivas, que
requieren un empleo eficiente en tareas relacionadas con los Conceptos de
Inteligencia, Reconocimiento, Vigilancia y Adquisición de Objetivos (IRVA). Según la
Doctrina Militar Terrestre, la Doctrina, la Organización, la Capacitación, el Material, la
Educación, el Personal y la Infraestructura, son factores determinantes para la
generación de capacidades, los cuales fueron analizados para verificar la idoneidad
y el impacto del uso de medios modernos de IRVA en Brigadas Blindadas. Así, se
elaboró   una introducción señalando aspectos que subyacen la relevancia y
desarrollo del tema, explorando la Función de Combate de Inteligencia y el Concepto
IRVA, los Medios IRVA y el Uso de Medios IRVA en Operaciones Ofensivas de la
Brigada Blindada. Finalmente, como conclusión, se enumeraron sugerencias y
propuestas con miras a atender los factores determinantes de las capacidades
operativas, para el pleno logro del uso de los medios IRVA en las Operaciones
Ofensivas de la Brigada Blindada.

Palabras clave: Inteligencia, Reconocimiento, Vigilancia y Adquisición de Objetivos
(IRVA), Operaciones Ofensivas y Brigada Blindada.
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1 INTRODUÇÃO

A Doutrina Militar Terrestre (DMT) prevê as funções de combate que integram

os Elementos Essenciais do Poder de Combate Terrestre, quais sejam: Movimento e

Manobra, Fogos, Comando e Controle, Proteção, Logística e Inteligência, além de

liderança e informações. Esses elementos são indissociáveis e essenciais para o

preparo e emprego da Força Terrestre no cumprimento de suas missões operativas

e representam a essência das capacidades da Força Terrestre (BRASIL, 2019a).

Segundo a Lista de Tarefas Funcionais, a função de Combate Inteligência

engloba um conjunto de atividades, tarefas e sistemas que são empregados para

assegurar a compreensão sobre o ambiente operacional, as ameaças, os

oponentes, o terreno e as considerações civis. Ela tem a capacidade de produzir

conhecimentos de significativo valor para o comandante, com oportunidade de

utilização em prol da missão (BRASIL, 2016a).

Esta função é um dos principais Elementos de Apoio ao Combate da Força

Terrestre e contribui diretamente com o aumento de eficiência dos elementos de

manobra. O planejamento para o emprego desses elementos deve ser integrado em

todos os níveis, a fim de assegurar adequado apoio às necessidades operacionais e

pode constituir-se em um fator preponderante na avaliação do Poder Relativo de

Combate (BRASIL, 2019a).

De acordo com as necessidades e com base nas diretrizes do Comandante, a

Inteligência executa tarefas associadas às operações de Inteligência,

Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA), envolvendo um conjunto

de elementos empregados para assegurar a compreensão do ambiente operacional,

as ameaças, os oponentes, o terreno e as considerações civis (BRASIL, 2019a).

Segundo o Manual de Campanha de Brigada Blindada (2019c), todos os

elementos integrantes dessa Grande Unidade (GU), possuem responsabilidade na

coleta de informações durante uma campanha militar, conforme apontam os itens

5.4.3.9 e 5.4.3.10 transcritos a seguir:

5.4.3.9 Todos os elementos subordinados à Bda Bld devem desenvolver
ações de Reconhecimento (Rec) e de Vigilância (Vig) em benefício próprio,
para a obtenção de dados e conhecimentos que terão reflexos diretos no
cumprimento de suas missões e na segurança de suas instalações e
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pessoal, independente de receberem missões específicas no planejamento
de inteligência da Brigada (Bda). Dados obtidos pelos elementos
subordinados em proveito de sua própria missão ou segurança, por
iniciativa própria, poderão contribuir para uma maior consciência situacional,
compreensão da situação tática, da região de operações e do inimigo; e
5.4.3.10 Além das ações de IRVA que devem ser realizadas por todos os
elementos subordinados em benefício próprio, na Brigada Blindada (Bda
Bld), o Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Esqd C Mec) é a tropa que
poderá executar em melhores condições as missões de reconhecimento
terrestre e de vigilância de combate (grau de segurança) em proveito de
toda a Bda e em toda a extensão de sua Zona de Ação (Z Aç), preservando
o poder de combate das Forças-Tarefa Unidades Blindadas (FT U Bld) para
as ações mais decisivas da Bda Bld (BRASIL, 2019, p 5-14 e 5-15).

Tais registros, denotam a importância das ações que envolvem IRVA para um

melhor desempenho da Bda Bld quando empregada e ainda, atribui grande

responsabilidade ao Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Esqd C Mec).

A evolução tecnológica aliada a velocidade de processamento de grande

volume de dados, obtidos em extensas áreas de interesse e oriundos de múltiplas

fontes, deu origem ao conceito que reúne as capacidades de Inteligência,

Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA). Esse conceito aborda o

processo de integração das tarefas de reconhecimento, vigilância e aquisição de

alvos com a Inteligência Militar, a fim de melhorar a consciência situacional dos

comandantes em seus processos decisórios (BRASIL, 2015a).

A sinergia dos esforços para a formulação de informações e conhecimento de

inteligência, são fundamentais para o desenrolar das ações ofensivas para a Bda

Bld, denotando a necessidade do emprego judicioso e eficiente dos meios de IRVA.

Assim, o presente estudo buscou verificar se há uma melhor forma de tais

meios serem empregados a fim de articular e integrar os dados obtidos em apoio à

tomada de decisão do Comandante Tático, considerando o emprego em Operações

Ofensivas de uma Bda Bld.

1.1 PROBLEMA

A utilização de equipamentos modernos implementados recentemente,

aliados aos equipamentos optrônicos com alta tecnologia agregada, incluindo os

existentes nas Viaturas Blindadas de Combate (VBC) Leopard 1 A5 BR que dotam

os Regimentos de Carros de Combate das Brigadas Blindadas, ampliaram as

capacidades no ambiente operacional moderno, com reflexos na dimensão
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informacional, física e humana. Este fato, avulta o criterioso uso dos meios de

inteligência, reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos (IRVA) no combate.

Conforme o Manual de Campanha Brigada Blindada (2019c), a doutrina de

emprego dessa importante peça de manobra do exército, cujos meios devem ser

criteriosamente aplicados, requerem um eficiente processo de planejamento visando

reduzir os riscos inerentes ao combate.

Desta forma, o presente trabalho foi desenvolvido em torno do seguinte

problema: como o emprego dos meios de IRVA, na função de combate Inteligência,

pode otimizar a eficiência da Brigada Blindada (Bda Bld) em Operações Ofensivas?

1.2 OBJETIVOS

Objetivo geral

Identificar a melhor forma de emprego dos meios de IRVA na função de

combate inteligência em Operações Ofensivas da Brigada Blindada.

Objetivos específicos

a) apresentar a função de combate inteligência;

b) apresentar os meios de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e

Aquisição de Alvos (IRVA); e

c) Identificar o emprego dos meios de IRVA nas Operações Ofensivas da

Brigada Blindada.

1.3 HIPÓTESE

Existem duas Bda Bld no Exército Brasileiro, a 6ª Brigada de Infantaria

Blindada (6ª Bda Inf Bld) e a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada (5ª Bda C Bld). As

recentes reformulações de doutrina e as novas capacidades de atuação da Brigada

Blindada, conforme novo enquadramento na Concepção Estratégica do Exército,

advém de seus novos Produtos de Defesa (PRODE), que podem fornecer diferentes

e, até mesmo, novas formas de utilização, com potencial para ampliar a efetividade

da Brigada (Bda). Nos últimos anos, a 5ª Bda C Bld tornou-se uma Força de

Emprego Estratégico (FEE) do Exército Brasileiro (EB) e a 6ª Bda Inf Bld, uma Força

de Emprego Geral (FEG) com prioridade (BRASIL, 2019d).
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Os meios de IRVA são todos os equipamentos capazes de detectar ou

identificar a presença de tropa inimiga em uma área de operações, como os

Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP), os radares de vigilância

terrestre (RVT), radares de busca e vigilância, instrumentos ópticos e outros

(BRASIL, 2015b).

Isto posto, dado o novo enquadramento destas Brigadas, o emprego dos

meios de IRVA, na função de combate Inteligência, no contexto das Operações

Ofensivas pode contribuir de forma significativa, aumentando a eficiência desta tropa

no contexto operacional, uma vez que pode melhorar a consciência situacional dos

comandantes em seus processos decisórios.

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

O presente trabalho limitou-se aos equipamentos de IRVA da Bda Bld, sejam

orgânicos ou colocados à disposição da mesma e à função de combate Inteligência,

nas tarefas de busca e coleta de dados em Operações Ofensivas.

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO

A relevância desta proposta de pesquisa apoia-se na percepção da

potencialidade da Brigada Blindada, especificamente de sua função de combate

inteligência, empregando modernos equipamentos e sistemas para a execução de

Operações Ofensivas.

Segundo a Doutrina Militar Terrestre, são fatores determinantes para a

geração de capacidade, a Doutrina, a Organização, o Adestramento, o Material, a

Educação, o Pessoal e a Infraestrutura (DOAMEPI). Tais aspectos devem ser

levados em consideração, pois a observância dos mesmos são fundamentais para

verificar a adequabilidade e o impacto da utilização de modernos meios de IRVA na

Bda Bld (BRASIL, 2019a).

A Doutrina baliza os demais fatores para a produção de capacidades,

regulando a educação e o adestramento das tropas Bld. Aquele fator materializa-se

nos produtos doutrinários, como o previsto nos Manuais de Campanha. No caso de

elementos de manobra como a Bda Bld, a Doutrina tem expressiva relevância, pois

determina a aptidão para o cumprimento das missões propostas para tal força.
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Outro fator determinante é o Material, que possui previsão de distribuição,

normalmente constante nos Quadros de Dotação de Material (QDM) das

Organizações Militares (OM) integrantes de uma Grande Unidade, como a Bda Bld.

No contexto do Programa Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras

(SISFRON), diversos materiais foram recebidos e empregados pelo Exército

Brasileiro em Operações de Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA).

Tais materiais tem seu emprego “dual”, ou seja, podem ser empregados em

Operações Ofensivas. Esta forma de uso tem sua experimentação muito limitada até

o momento em unidades da Bda Bld, no entanto, as experiências e lições

aprendidas pelas tropas que receberam e utilizaram materiais no contexto daquele

programa, servem de referência e se correlacionam com o pretendido neste

trabalho.

Ainda quanto aos Materiais, a Brigada Blindada utiliza atualmente

equipamentos ópticos e optrônicos com grande alcance, nas tarefas de

reconhecimento para a obtenção de dados. Contudo o emprego da capacidade

plena do equipamento utilizado poderá ser impactado, caso não existam estudos

adequados sobre o proposto nesse trabalho.

Nesse sentido, os aspectos Organização e Pessoal também ganham

relevância, pois são necessários para a preservação e continuidade das boas

práticas e “Know How” das frações destinadas às tarefas que envolvam o conceito

IRVA. Ademais, a Infraestrutura pode ser afetada caso a existente não atinja

requisitos mínimos necessários para a devida sincronização entre a informação

coletada e o seu devido processamento, por exemplo.

Voltando ao aspecto Doutrina, o fato da substituição dos atuais meios de

observação utilizados para executar as tarefas de IRVA, por modernos sensores e

radares, podem apontar para uma necessidade de atualização da atual doutrina. Tal

possibilidade poderá afetar diretamente a geração de capacidades da Bda Bld, caso

seja identificada a influência desses equipamentos, ao longo deste estudo.
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2 METODOLOGIA

2.1 TIPO DE PESQUISA

O presente estudo foi realizado por meio de pesquisa documental, uma vez

que baseou sua fundamentação teórica na investigação dos assuntos relacionados

aos temas técnicos e de doutrina militar disponíveis em livros, manuais e artigos de

acesso livre ao público em geral, incluindo aqueles disponibilizados pela rede

mundial de computadores, bem como em documentos do Exército Brasileiro (EB)

não disponíveis publicamente, como o Quadro de Cargos (QC), Quadro de Dotação

de Material (QDM), Programa Padrão de Adestramento (PPA) e outros.

É de caráter qualitativo, uma vez que privilegiou relatos e análises de

documentos para entender a relação entre os modernos meios de IRVA e as ações

desenvolvidas nas Operações Ofensivas da Bda Bld.

2.2 COLETA DE DADOS

Conforme o Departamento de Pesquisa e Pós-Graduação do EB, a coleta de

dados ocorreu através de busca nos bancos de dados do Exército (BDEx), em

Manuais, livros, revistas especializadas, jornais, artigos, monografias, teses e

dissertações, que tivessem relação com o tema (BRASIL, 2012a).

Na sequência, foram levantados documentos não publicados, como pareceres

e relatórios, com o intuito de aprofundar a pesquisa. O propósito foi coletar a

percepção prática da relação dos equipamentos de IRVA.

Foram priorizados os materiais publicados há menos de dez anos e que

contextualizam com o tema e ainda, os constantes da Relação das Publicações do

Exército, de modo a considerar somente os documentos em vigor, onde se incluem

aqueles em Experimentação Doutrinária no âmbito da Força Terrestre.

As conclusões decorrentes das pesquisas possibilitaram estabelecer como a

função de combate Inteligência da Bda Bld nas Operações Ofensivas é aprimorada

pelo emprego dos meios de IRVA.

2.3 TRATAMENTO DOS DADOS

Conforme o Departamento de Pesquisa e Pós-graduação, o método de

tratamento de dados utilizado no presente estudo foi a análise de conteúdo, no qual
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foi realizado estudo nos materiais selecionados para se obter a fundamentação

teórica a fim de se confirmar ou não a hipótese apresentada (BRASIL, 2012a).

Ainda, devido ao tipo de problema dessa pesquisa foi elencada a abordagem

fenomenológica, com prioridade para procedimentos qualitativos de pesquisa. Dessa

forma, foi utilizado outro método, além da análise de conteúdo, que é o método

comparativo, no qual se procurou destacar aspectos diferenciados entre os meios de

IRVA pesquisados e suas possibilidades de emprego para a obtenção de dados.

Finalmente, foi realizada uma comparação entre os dados verificados no

tocante ao emprego dos meios de IRVA e o previsto nos documentos doutrinários e

de dotação de pessoal e material, com o objetivo de atingir uma inovadora

conclusão para a pesquisa.

2.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO

A metodologia utilizada possui limitações, particularmente, quanto à

profundidade do estudo a ser realizado, pois não contemplou, dentre outros

aspectos, a pesquisa quantitativa, aplicada e laboratorial ou testes de campo que

comprovem de maneira metodológica o que foi concluído.
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3 FUNÇÃO DE COMBATE INTELIGÊNCIA E O CONCEITO IRVA

Uma Função de Combate é um conjunto de atividades e tarefas afins que

atendem a um objetivo comum. As atividades são compostas por tarefas

relacionadas por interdependência ou similaridade. Já as tarefas, são as ações

necessárias para alcançar um objetivo ou resultado específico e que serão

executadas pelos diversos sistemas e elementos operativos (BRASIL, 2016a;

BRASIL, 2016b)

A Função de Combate inclui ainda, os sistemas empregados para a sua

execução como pessoas, organizações, informações e processos, que direcionam o

preparo e o emprego dos meios, com foco no cumprimento das missões (BRASIL,

2016b).

A Doutrina Militar Terrestre (DMT) prevê as seguintes funções de combate:

Movimento e Manobra, Fogos, Comando e Controle, Proteção, Logística e

Inteligência, além de liderança e informações (BRASIL, 2019a).

A Função de Combate Inteligência compreende assim, as atividades, tarefas

e ações, relacionadas entre si, que asseguram a compreensão do ambiente

operacional, das ameaças, dos oponentes, do terreno e das considerações civis.

As atividades inerentes a esta função descritas na Lista de Tarefas Funcionais

são:
a) produzir continuado conhecimento em apoio ao planejamento da Força;
b) apoio à obtenção da consciência situacional;
c) executar ações de inteligência, reconhecimento, vigilância e
aquisição de alvos (IRVA);
d) apoio à obtenção da superioridade de informações; e
e) apoio à busca de ameaças. (BRASIL, 2016a; p 4-2 a 4-4, grifo do autor)

Destaca-se no contexto do presente estudo a atividade “Executar ações de

IRVA”, cujas tarefas são as que se seguem:

a) Sincronizar as atividades IRVA: compreende coordenar as ações para
obtenção dos dados e prover apoio de inteligência às ações de
reconhecimento e vigilância dos demais sensores;
b) Integrar os dados obtidos pelas atividades de IRVA: compreende a
coordenação das ações para integração dos dados obtidos pelas ações de
reconhecimento e vigilância dos demais sensores;
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c) Conduzir outras operações e missões relacionadas à inteligência:
consiste em obter dados, conduzir a análise, integrar, produzir e disseminar
conhecimento oriundo de outras agências;
d) Conduzir e orientar reconhecimentos: consiste em orientar a realização
de reconhecimentos de eixo, zona, área, reconhecimento em força e
patrulhas de reconhecimento especializado de Forças Especiais (FE) e de
Inteligência;
e) Conduzir e orientar vigilância: consiste em orientar a realização de
vigilância de áreas, pessoas, instalações, materiais e equipamentos,
utilizando o auxílio de meios eletrônicos, cibernéticos, fotográficos, ópticos
ou acústicos, entre outros; e
f) Proporcionar apoio de inteligência à aquisição de alvos: consiste em
detectar, localizar, identificar um alvo com o detalhamento e a precisão
suficientes para permitir o emprego eficaz dos atuadores cinéticos e não
cinéticos. (BRASIL, 2016a; p 4-3)

O trabalho da Inteligência é transversal e integra as demais funções de

combate, especificamente porque se refere à gestão de fontes de dados, no sentido

mais amplo da definição de produção do conhecimento, fornecendo informações

relevantes para o desenvolvimento das atividades das outras funções. Assim, resulta

que todos os participantes de um ambiente operativo ou Área de Operações são

fontes de dados ou sensores, capazes de contribuir para as tarefas de inteligência e

produção do conhecimento (BRASIL, 2016a).

3.1 CAPACIDADE OPERATIVA INTELIGÊNCIA

Capacidade Operativa é a aptidão requerida a uma força ou Organização

Militar (OM) para executar atividades e tarefas específicas, a fim de que se possa

obter um efeito estratégico, operacional ou tático. As capacidades operativas são

concebidas e avaliadas segundo os fatores determinantes do acrônimo DOAMEPI

(BRASIL, 2018a).

Segundo o Catálogo de Capacidades do Exército (2015c), a Capacidade

Militar Terrestre (CMT) Superioridade de Informações (CMT 08) é uma vantagem

operativa que advém da habilidade de coletar, processar, disseminar, explorar e

proteger um fluxo ininterrupto de informações aos comandantes em todos os níveis,

possuindo mais e melhores informações do que o adversário sobre o ambiente

operacional. Tal CMT é constituída pela Capacidade Operativa Inteligência (CO34),

a qual deve ser capaz de proporcionar os conhecimentos necessários para apoiar os

processos decisórios e para a proteção de ativos da Força (BRASIL, 2015c).
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Destaca-se que o conceito IRVA não se constitui em uma Capacidade

Operativa ou uma estrutura organizacional específica, porém utiliza diversas

atividades e tarefas executadas pelas estruturas organizacionais existentes na Força

Terrestre, que produzem efeitos colimados a demandas de obtenção de dados e

informações (BRASIL, 2021a).

3.2 O CICLO DE INTELIGÊNCIA

As atividades de Inteligência são realizadas conforme o Ciclo de Inteligência

(figura 1), também chamado de ciclo de produção do conhecimento, em quatro

fases: Orientação, Obtenção, Produção e Difusão (BRASIL, 2015a).

Figura 1 - Ciclo de Inteligência.

Fonte: BRASIL, 2015a, p. 4-1

A primeira fase é a Orientação. Nessa, são determinadas as Necessidades

de Inteligência (NI), além de ser planejado o esforço de obtenção. Ademais, são

feitos os pedidos de busca aos órgãos de obtenção, a elaboração do Plano de

Obtenção de Conhecimentos (POC) e realizado o contínuo controle da atividade

de Inteligência executada por todos os órgãos acionados (BRASIL, 2015a).

A segunda fase é a da Obtenção que se baseia na exploração sistemática

ou episódica de todas as fontes de dados pelos encarregados e na entrega destes

aos órgãos de análise, os quais são encarregados na sua transformação em

conhecimentos de Inteligência (BRASIL, 2015a). Atividade na qual se busca ou se
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coleta dados, visando atender as Necessidades de Inteligência, os Pedidos de

Inteligência e as Ordens de Busca do escalão superior (BRASIL, 2019b).

A terceira fase é a Produção, quando os dados e as informações obtidas

são transformados em conhecimento de Inteligência pelos órgãos encarregados

pela análise. Tal trabalho é realizado por pessoal capacitado para essa tarefa

(BRASIL, 2015a).

Já a quarta fase, é a Difusão. Nela é realizado o envio do conhecimento

produzido ao Comandante Operativo e seu EM. Ressalta-se que, essa entrega

deve ser feita de maneira oportuna, uma vez que o conhecimento pode se

degradar com o tempo (BRASIL, 2015a).

Este ciclo é desenvolvido sequencialmente e se repete de maneira periódica,

de forma que os dados são obtidos e agrupados. Depois de aplicada metodologia

própria, os dados são transformados em conhecimento de Inteligência, os quais

são postos à disposição de um Cmd e de seu EM (BRASIL, 2015a).

Devido a delimitação do estudo, foi colocado foco sobre a fase da Obtenção

(2ª fase do Ciclo de Inteligência), uma vez que as demais fases se relacionam

mais diretamente com o conceito de Inteligência e conforme o estudo proposto, os

meios de IRVA possuem maior ligação com os conceitos de Reconhecimento,

Vigilância e Busca de Alvos.

3.2.1 Fase de Obtenção

As OMs de todas as naturezas que, por sua localização ou missão possam

obter dados e informações que contribuam com o levantamento dos Elementos

Essenciais de Informação (EEI) e das Necessidades de Inteligência (NI), as quais

foram determinadas na fase de orientação (1ª fase do Ciclo de Inteligência),

podem ser solicitadas a participar da fase da obtenção, marcando o emprego do

conceito de IRVA (BRASIL, 2015a).

Várias frações estão diretamente tocadas a participar do esforço de

Obtenção. Destaca-se neste cenário o Esqd C Mec da Bda Bld, que possui

missões características para este fim e além deste, as Seções de Vigilância
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Terrestre (Sec Vig Ter), e os Pelotões de Exploradores (Pel Exp) dos Batalhões de

Infantaria Blindado (BIB) e dos Regimentos de Carros de Combate (RCC).

Os EEI e as NI levantados constarão do Plano de Obtenção de

Conhecimento (POC), que é um documento elaborado pela célula de Inteligência

do EM da Bda, o qual direciona o esforço de obtenção de dados e informações

(BRASIL, 2016b).

Conforme o Manual de Inteligência (2015a) e o Manual de Planejamento e

Emprego da Inteligência Militar (2016b), a fase da Obtenção possui três etapas,

sendo:

● Etapa 1 (exploração): levantamento de fontes pelo órgão de obtenção

para a aquisição de dados e informações;

● Etapa 2 (processamento): transformação de dados brutos em dados

e informações inteligíveis por intermédio de análises técnicas; e

● Etapa 3 (distribuição): direcionamento oportuno dos dados e das

informações processadas aos órgãos encarregados de sua análise.

A etapa de Exploração está diretamente relacionada com as frações de Bda

Bld mencionadas encarregadas de utilizar os meios de IRVA. Em sua execução,

as “ações durante o contato” são capazes de determinar o Dispositivo, Valor,

Localização e Composição (DIVALOCOM) do oponente o que é fundamental para

a precisão dos dados levantados ao escalão considerado, responsável por reunir

as informações (BRASIL, 2016b; BRASIL, 2018b).

Os meios de obtenção utilizados nesta etapa englobam os recursos

humanos e materiais que identificam ou levantam dados e informações de

diversas fontes. Constituem-se exemplos desses meios os sistemas de aeronaves

remotamente pilotadas (SARP), os sensores de sinais, os radares terrestres e os

sensores de reconhecimento e vigilância (BRASIL, 2015a).

A transmissão das informações obtidas deve ainda ser célere e para tal,

necessita de um sistema de comunicações “Amplo e Flexível” que pode ser

realizado por meio de Informes Operacionais nas pequenas frações ou por meio

de mensagens de inteligência nos escalões dotados de EM (BRASIL, 2018b).



30

3.3  O EMPREGO DO CONCEITO IRVA NA FASE DA OBTENÇÃO

O conceito IRVA é constituído por um processo de integração das atividades e

tarefas de reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos desenvolvidas por

diferentes integrantes da Força Terrestre com a Inteligência Militar (BRASIL, 2021a).

Este conceito tem como principal tarefa a obtenção de dados e informações,

de maneira a atender às Necessidades de Inteligência (NI), com o intuito de

proporcionar a compreensão da situação pelos comandantes em todos os níveis,

proporcionando a consciência situacional e, com isso, apoia os seus processos de

decisão (BRASIL, 2021a).

Ao longo de todo o Processo de Planejamento e Condução das Operações

Terrestres (PPCOT), o Comandante (Cmt) e o seu Estado-Maior (EM) sincronizam

o emprego das frações, conforme a intenção do Cmt, por intermédio dos processos

de integração e das atividades continuadas (BRASIL, 2021a).

Os processos de integração utilizados para sincronizar as diversas funções

são: Processo de Integração Terreno, Inimigo, Condições Meteorológicas e

Considerações Civis (PITCIC); Seleção, Análise e Aquisição de Alvos;

Gerenciamento de Risco; e  Avaliação (BRASIL, 2020a).

Das atividades continuadas, as quais são planejadas e coordenadas pelos

comandantes e EM, podem ser citadas: Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e

Aquisição de Alvos (IRVA), além das missões de segurança, proteção e controle do

espaço aéreo (BRASIL, 2020a).

O PITCIC é processo cíclico de análise de ameaças e do ambiente

operacional, realizado pela Célula de Inteligência, visando disponibilizar os

conhecimentos necessários para o PPCOT, no Ciclo das Operações, orientando os

esforços dos meios de obtenção de dados (BRASIL, 2021a).

A execução das ações e tarefas atinentes ao conceito IRVA exigem o

emprego de sensores das capacidades operativas, visando a obtenção de dados e

informações, com ações sincronizadas com o PITCIC (Ciclo da Inteligência) e com

o PPCOT (Ciclo das Operações) (figura 2) (BRASIL, 2021a).
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Figura 2 - Integração entre o Ciclo das Operações, as ações IRVA e o Ciclo da Inteligência.

Fonte: BRASIL, 2021a, p. 80.

As estruturas de Reconhecimento, a Vigilância e a Aquisição de Alvos são

compostas por uma gama de sensores desdobrados no terreno, que coletam dados

ao longo de uma operação. Estes dados são enviados para as equipes de

Inteligência para processamento, análise, produção e difusão de conhecimentos. Ao

mesmo tempo em que são transmitidos aos comandantes e seus EM para

apreciação e formulação dos planos operacionais ou táticos (BRASIL, 2021a).

Dessa forma, a aplicação do conceito Inteligência, Reconhecimento,

Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA) é essencial para o comandante obtenha

dados e informações, com o objetivo de manter a iniciativa no combate e atingir o

Estado Final Desejado (EFD), buscando se contrapor em relação à surpresa das

ameaças (BRASIL, 2021a).

As ações de Inteligência são as que tratam da gestão das NI dos EM e

comandantes e do planejamento do emprego dos diversos sensores, com a

finalidade de obter dados, que fundamentam a formulação dos conhecimentos

solicitados pelos decisores. A inclusão da Inteligência no conceito IRVA é de suma

importância, pois demonstra a relevância da integração dos dados obtidos por todos

os sensores e a formulação de um panorama mais completo, transformando aqueles

dados brutos em conhecimento valioso aos comandantes (BRASIL, 2021a).
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As ações de Reconhecimento no Conceito IRVA são aquelas realizadas com

o objetivo de obter informações sobre as atividades atuais ou potenciais, as

instalações ou os meios das forças oponentes. Ainda, para confirmar dados relativos

ao ambiente operacional, utilizando a observação visual ou outros métodos, sendo

limitada no tempo e no espaço (BRASIL, 2016b).

As ações de Vigilância no Conceito IRVA são as resultantes da observação

sistemática do ambiente operacional, tendo como objetivo áreas, pessoas,

instalações, materiais e equipamentos. Para tal, utiliza-se do auxílio de meios

eletrônicos, cibernéticos, fotográficos, ópticos ou acústicos, entre outros. O

monitoramento de eixos de progressão, de corredores de mobilidade, de possíveis

posições das ameaças e de regiões de interesse para a Inteligência (RIPI), são

exemplos de missões de vigilância (BRASIL, 2016b).

A ações de Aquisição de Alvos no Conceito IRVA consiste nas tarefas de

detecção, identificação e localização de um alvo, com detalhamento suficiente para

possibilitar o emprego eficaz dos Fogos, principalmente armas inimigas de tiro

indireto, para que possam ser engajadas no local e momento oportunos pelos

diversos sistemas de armas, sendo uma atividade da capacidade operativa Apoio de

Fogo (BRASIL, 2016b).

Constatada a abrangência no que se refere às atividades inerentes à Função

de Combate Inteligência e ainda, observando a delimitação do estudo trazido à baila,

que possui como objetivo constatar o melhor emprego dos meios de IRVA e ainda

observando o conceito que registra a Nota de Coordenação Doutrinária (2021a), o

foco deste trabalho foi direcionado ao Reconhecimento, a Vigilância e ainda, de

maneira mais superficial, a Aquisição de Alvos, uma vez que esta última abrange

uma gama variada de sensores e radares, principalmente aqueles empregados pela

Artilharia, os quais necessitam uma profundidade de análise e estudo para se

chegar a conclusões devidamente embasadas quanto ao seu emprego.
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3.4 PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO CONCEITO IRVA

Em todos os escalões, a célula funcional (ou seção) de Inteligência planeja e

coordena o esforço para prover os comandantes com conhecimentos que os ajudem

a compreender o inimigo, o terreno, as condições meteorológicas e as

considerações civis. Essas células realizam as tarefas relacionadas com o PITCIC e

coordenam com o Chefe da Seção de Operações (E3) a execução das atividades e

tarefas relacionadas ao conceito IRVA.

Todas as Unidades da Bda Bld podem fornecer dados e informações que

atendam às NI, de acordo com o Plano de Obtenção de Conhecimentos (POC),

contribuindo com a fase da obtenção do Ciclo da Inteligência, denotando o emprego

do conceito IRVA (BRASIL, 2016b).

Diversos fatores devem ser considerados para planejar a obtenção de

conhecimentos como por exemplo: a missão da unidade, a dimensão da área de

operações, a natureza dos meios de obtenção disponíveis, entre outros (BRASIL,

2016b).

Ademais, tal seleção leva em consideração alguns princípios como a

capacidade, a adequabilidade, a multiplicidade e o equilíbrio. A capacidade diz

respeito à possibilidade física que uma Organização Militar (OM) deve possuir para

fornecer um dado ou informação. A adequabilidade se refere à compatibilidade das

missões de uma OM em relação ao dado que se busca. Já a multiplicidade, requer

que os dados obtidos sejam avaliados e comparados com outros dados advindos de

outras fontes. Por último, o equilíbrio, para distribuir igualmente as tarefas de

obtenção (BRASIL, 2016b).

Como exemplo da aplicação dos princípios para escolha de um OM

demandada a realizar a obtenção, podem ser citados, o caso de uma OM blindada

em reserva, a qual não deve ser solicitada a identificar as unidades em contato

(capacidade), os elementos de patrulhas a pé que em necessidade de sigilo sejam

mais aptos para obter dados do que tropas blindadas (adequabilidade), o

direcionamento de uma busca de dados a mais de um elemento em contato com o

inimigo, a fim de se obter uma confirmação de seu DIVALOCOM, permitindo uma
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melhor análise do resultado (multiplicidade) e o cuidado de evitar a excessiva

demanda de busca para uma mesma OM (equilíbrio) (BRASIL, 2016b).

Em um contexto de operações militares no nível tático, a Seção de

Inteligência (E2) de um Estado-Maior (EM) de determinado Comando Operativo

elabora a análise de inteligência e o Anexo A (Inteligência) dos seus planos. O

produto deste processo é o Plano de Obtenção de Conhecimento (POC), no qual

são relacionadas as Necessidades de Inteligência (NI), adequando e priorizando os

Pedidos de Inteligência (PI) (BRASIL, 2015a).

As OM a serem acionadas e empregadas no conceito IRVA são as que

possuem responsabilidades na área de operações em questão e que exploram as

diversas fontes para a obtenção de dados, informações e/ou conhecimentos. Com

isso, podem ser empenhadas frações específicas das unidades/subunidades

orgânicas das Brigadas, como Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, frações de

Reconhecimento e de Exploradores dos Batalhões de Infantaria Blindado (BIB) e

dos Regimentos de Carros de Combate (RCC), as frações de reconhecimento dos

elementos de apoio ao combate como do Grupo de Artilharia de Campanha

Autopropulsado (GAC AP), elementos de Defesa Antiaérea e Busca de Alvos, como

da Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada (Bia AAAe AP) e outros (BRASIL,

2016b).
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4 OS MEIOS DE IRVA

A obtenção de dados e informações são os principais objetivos das ações

de IRVA, por meio de tarefas de condução de reconhecimentos, vigilâncias e busca

de alvos, além da sincronização e integração dessas ações. O esforço de obtenção

deve estar orientado pelo Estado-Maior da Brigada, considerando a situação tática

do momento (BRASIL, 2019c).

A adequada seleção de que meios de obtenção de dados serão utilizados

depende da avaliação e da experiência dos analistas de alvos da Seção de

Inteligência do Estado-Maior da GU. Tais analistas são encarregados, também, pela

orientação e definição da amplitude e profundidade da fonte de obtenção a ser

empregada (BRASIL, 2015a).

Os meios de IRVA assim, são todas as estruturas ou materiais utilizados na

atividade militar de obtenção de dados para a inteligência, com o objetivo de

levantar informações relevantes ao planejamento e condução de operações

militares. São exemplos desses meios as aeronaves remotamente pilotadas, os

sensores de sinais, os radares terrestres e os sensores de reconhecimento e

vigilância, além dos instrumentos ópticos, optrônicos, cibernética, de imagem, entre

outros (BRASIL, 2015b).

O EB emprega seus meios de Inteligência Militar para atender as

necessidades de conhecimento dos comandantes e seus estados-maiores nos

níveis estratégico, operacional e tático (BRASIL, 2015b).

No nível tático, os esforços da inteligência buscam contribuir para a

consciência situacional do comandante operativo, pois permite o conhecimento do

ambiente operacional e das ameaças presentes, apontando as vulnerabilidades do

inimigo que permitam ao comando considerado, desencadear ações decisivas

(BRASIL, 2015b).

A concepção do Sistema de Inteligência do Exército (SIEx) é definida em

três funções gerais, as quais são desenvolvidas por todos os integrantes da

estrutura do sistema. As três funções são a obtenção, a análise e o suporte

(BRASIL, 2015b).
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Cabe destacar que o foco deste estudo é a função obtenção, uma vez que

a análise proposta repousa sobre o emprego dos meios de IRVA com o intuito de

buscar dados e informações.

Os meios de obtenção atuam no Ambiente Operacional e no Espaço de

Batalha, como sensores de dados sobre as ameaças e oportunidades existentes.

Os meios de análise materializam-se nas Seções de Inteligência (2ª Seção), que

trabalham os dados obtidos e produzem os conhecimentos que irão subsidiar os

comandantes e seus estados-maiores, nos diversos níveis. Já os meios de suporte

possibilitam que ocorra a ligação dos meios de obtenção com os de análise, por

meio do emprego da tecnologia de informação e comunicações (TIC) (BRASIL,

2015b).

Ademais, os meios de suporte também fornecem insumos tecnológicos

para o aperfeiçoamento das atividades de obtenção e análise, pelo uso de

ferramentas de análise ou de sistemas de gestão de banco de dados. Outra tarefa

importante dos meios de suporte é a interação com os integrantes da estrutura que

fazem uso dos conhecimentos produzidos (BRASIL, 2015b).

Todas as ações conduzidas por tropas, especializadas e não, contribuem

para a obtenção. Os meios de obtenção estão distribuídos pelos vários elementos

de emprego da Força Terrestre e são empregados em tarefas inerentes às

operações militares, como na vigilância e reconhecimento, em patrulhas de

qualquer tipo, em ações de combate, em entrevistas do pessoal que participa do

esforço de combate, no exame e análise de documentos e materiais, na

interpretação de imagens fotográficas e satelitais, na exploração do espectro

eletromagnético e do ambiente cibernético, na observação e escuta (sensores) e na

busca de alvos (especialmente por radares e sonares) (BRASIL, 2015b).

No caso dos meios de obtenção de imagens, existem diversos tipos, como

as satelitais, sejam militares ou comerciais, as de plataformas aéreas, como as de

asa fixa, rotatória, SARP e outros e as terrestres. Os meios operacionais de

reconhecimento disponibilizam imagens de média e alta definição de todo um

ambiente operacional, proporcionando apoio para o desenvolvimento de

campanhas terrestres (BRASIL, 2015b).
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Quando se refere aos meios táticos, a Inteligência Militar Terrestre (2015b)

define que os mesmos devem ser capazes de proporcionar imagens de toda a área

de operações, provendo resposta às Necessidades de Inteligência (NI) do

comandante. Tais meios devem ser orgânicos e, com isso, estar disponível para

uso exclusivo do comandante tático.

Isto posto, verifica-se a necessidade dos comandantes das diversas OM da

Bda Bld possuírem à sua disposição, meios de IRVA (materiais) para o esforço de

obtenção. Tais materiais podem ser Aeronave remotamente pilotada (figura 3-A),

Sensor de sinais (figura 3-B), Radar terrestre (figura 4-A), Sensor de

reconhecimento e vigilância (figura 4-B).

Figura 3 - A- Aeronave remotamente tripulada; B- Sensor de sinais.

Fonte: BRASIL, 2015a, p. 4-4.

Figura 4 - A- Radar terrestre; B- Sensor de reconhecimento e vigilância.

Fonte: BRASIL, 2015a, p. 4-4.

Ainda, há outros meios de IRVA mais comumente empregados pelas tropas

na observação de um compartimento do terreno pela visada direta, tais como
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binóculos, lunetas, telêmetros laser e os visores optrônicos e ópticos disponíveis

nas Viaturas Blindadas (infravermelho, intensificação de luz e termais). Podem ser

citados os presentes na Viatura Blindada de Combate - Carro de Combate (VBC

CC) Leopard 1 A5 BR, o Periscópio do Atirador do Sistema de Controle de Tiro

(SCT) Krupp-Atlas Electronik EMES 18 (figura 5), o Dispositivo de imagem termal

ImgTml (figura 6) com campo de visão de caçar (magnificação ótica de 4 vezes) e

matar (magnificação ótica de 12 vezes), o Periscópio do Comandante TRP5A

(figura 7) com alcance útil de 4 quilômetros e a Luneta auxiliar de tiro TZF3A (figura

8), com magnificação ótica de 12 vezes (BRASIL, 2009a e 2009b).

Figura 5 - Periscópio do Atirador EMES 18.

Fonte: BRASIL, 2009a, p. 114, editada pelo autor.
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Figura 6 - Dispositivo de imagem termal ImgTml.

Fonte: BRASIL, 2009a, p. 129, editada pelo autor.

Figura 7 - Periscópio do Comandante TRP5A.

Fonte: BRASIL, 2009b, p. A3, editada pelo autor.
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Figura 8 - Luneta auxiliar de tiro TZF3A.

Fonte: BRASIL, 2009a, p. 401, editada pelo autor.

Outros meios de IRVA, como os de guerra eletrônica (GE) e defesa

cibernética, não serão abordados neste estudo, uma vez que não são previstos na

estrutura organizacional da Bda Bld. Embora possam ser colocados à disposição da

mesma, não terão seu emprego regulado pelo Cmdo da Bda e somente poderão

trabalhar em proveito dela, atendendo as NI solicitadas.

4.1 GERAÇÃO DE CAPACIDADE

Como visto no capítulo 1 (FUNÇÃO DE COMBATE INTELIGÊNCIA E O

CONCEITO IRVA), a Capacidade Operativa é a aptidão requerida a uma força ou

organização militar para executar atividades e tarefas específicas (BRASIL, 2018a).

Ademais, segundo a Doutrina Militar Terrestre (2019a), são fatores determinantes

para a geração de capacidade, a Doutrina, a Organização, o Adestramento, o

Material, a Educação, o Pessoal e a Infraestrutura (DOAMEPI).

Isto posto, quando se refere ao aspecto Material, os meios de IRVA de uma

OM como aquelas da Bda Bld, são registrados no Quadro de Dotação de Material

(QDM). Para que os materiais relacionados no documento citado possam ser

efetivamente empregados, outros aspectos do acrônimo DOAMEPI são requeridos,

como a Organização e o Pessoal. A Organização pode ser traduzida pela previsão

na OM de uma fração de tropa designada para realizar as tarefas relacionadas ao

conceito IRVA e o Pessoal, pela existência de cargos para militares naquelas frações

citadas. Ambas informações podem ser verificadas no Quadro de Cargos Previstos
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(QCP), que é um documento que descreve toda a estrutura organizacional de uma

OM, constando a discriminação dos cargos, as frações, os efetivos previstos, as

habilitações requeridas e outras informações. A análise dos QDM e QCP das OM da

Bda Bld estão apontados no item 4.4 (CAPACIDADE DE IRVA DA BRIGADA

BLINDADA) deste capítulo.

4.2 AQUISIÇÕES DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DO EXÉRCITO (Prg EE)

4.2.1 Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras

As aquisições do Prg EE Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras

(SISFRON) (figura 9) contemplaram meios que visaram o atendimento do trinômio

monitoramento/controle, mobilidade e presença (BRASIL, 2012b).

Figura 9 - Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras.

Fonte: Banco de imagens do SisFron (Site EPEx), editada pelo autor.

Os materiais adquiridos para o monitoramento e efetiva presença do Estado

na faixa de fronteira, asseguram o fluxo contínuo e seguro de dados, produzindo

informações confiáveis e oportunas para a tomada de decisões nos diversos

escalões da Força Terrestre (BRASIL, 2021e). Apesar do programa estar no

contexto das Operações de Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA),

como já visto, os materiais adquiridos têm seu emprego “dual”, ou seja, podem ser

empregados em Operações Ofensivas, pela Bda Bld, por exemplo.

O SISFRON compreende um conjunto de sistemas e subsistemas, integrando

recursos tecnológicos, estruturas, processos e outros. Entre os subsistemas pode
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ser citado o de Sensoriamento, que apoia as ações de vigilância, reconhecimento e

monitoramento, empregando optrônicos, radares de vigilância terrestre (RVT) e

aérea de baixa altura e sensores, com grande desenvolvimento tecnológico

(BRASIL, 2012b).

AInda, o Prg contempla materiais de Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica

(MAGE), que são aqueles utilizados para monitoramento do espectro

eletromagnético, composto pelo Subsistema de Receptor de Banda Larga,

Subsistema de Análise Técnica, Classificação, Demodulação e Decodificação e

outros (BRASIL, 2012b).

Com a aquisição desta gama diversificada de equipamentos, espera-se que

ocorram mudanças doutrinárias e operacionais, que resultem em necessidade de

adequações no tocante aos aspectos do DOAMEPI (BRASIL, 2012b).

A implantação do Projeto-Piloto do SisFron foi na área da 4ª Brigada de

Cavalaria Mecanizada, sediada em Dourados, no Mato Grosso do Sul, empregando,

principalmente, os Regimentos de Cavalaria Mecanizada, com seus Esquadrões,

Pelotões e Seções, debruçados na faixa de fronteira (BRASIL, 2012b).

O radar de vigilância terrestre adquirido foi o SENTIR M-20 (figura 10), que

possibilita a capacidade operativa de inteligência, nas tarefas de reconhecimento e

vigilância, com o intuito de obter informações sobre o inimigo. Esse radar tem a

capacidade de detectar alvos móveis, como um homem a pé isolado a 10km, uma

viatura leve a 20 km e uma viatura blindada a 30 km (BRASIL, 2021f).

Figura 10 - Radar de vigilância terrestre SENTIR M-20.

Fonte: Banco de imagens do SisFron (Site EPEx), editada pelo autor.
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Integrada ao SENTIR-M20, a câmera de longo alcance (figura 11) é

empregada para reproduzir imagens visíveis e infravermelhas de alvos fixos e

móveis em distâncias compatíveis ao do radar. Pode operar de maneira integrada ou

remotamente, detectando alvos diurnos e noturnos a uma distância de até 20

quilômetros (BRASIL, 2021f).

Figura 11 - Câmera de longo alcance.

Fonte: Banco de imagens do SisFron (Site EPEx).

Outros materiais adquiridos foram o monóculo de visão noturna, o binóculo

ótico (figura 12) e o binóculo termal, empregados como meio auxiliar de

monitoramento e observação direta. O binóculo óptico reproduz imagens nítidas de

alvos fixos e móveis, como por exemplo, de um homem a pé a 1 quilômetro e de

uma viatura a 3 quilômetros. Já o binóculo termal, identifica alvos à noite e estima a

distância entre o observador e o alvo (BRASIL, 2021e).
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Figura 12 - Binóculo Ótico.

Fonte: Banco de imagens do SisFron (Site EPEx), editada pelo autor.

Ainda, no contexto do SisFron, foi adquirido o binóculo termal CORAL-CR

(figura 13), que realiza a observação termal de alvos terrestres, como um homem a

pé ou uma viatura, e aéreos, de baixa altitude. Este binóculo possui um sistema

eletro-óptico de alta capacidade, um sistema de tratamento de vídeo e um sistema

de comunicação e ainda, enlace de dados para transmitir informações para uma

rede de comunicação tática (BRASIL, 2021e).

Figura 13 - Binóculo termal CORAL-CR.

Fonte: Banco de imagens do SisFron (Site EPEx), editada pelo autor.

4.2.2 Obtenção da Capacidade Operacional Plena

As Aquisições do Prg EE Obtenção da Capacidade Operacional Plena

(OCOP) buscam preencher as lacunas de capacidade operacional, por meio da
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obtenção e modernização de seus Sistemas e Materiais de Emprego Militar (SMEM)

e Produtos de Defesa (PRODE), contribuindo com a Base Industrial de Defesa (BID)

(BRASIL, 2021d).

O Programa OCOP compõem o Plano de Articulação e Equipamento da

Defesa (PAED), de responsabilidade do Ministério da Defesa (MD) e teve sua origem

em 2013 com o Projeto Estratégico do Exército de Recuperação da Capacidade

Operacional (PEE RECOP), sendo o único Programa Estratégico que abrange toda

a Força Terrestre (BRASIL, 2021d).

Os materiais adquiridos recuperam ou passam a possibilitar a obtenção de

novas capacidades, pela substituição de SMEM com defasagem tecnológica, ou

ainda, no final de seu ciclo de vida. Entre os materiais adquiridos no contexto do

programa, citam-se aqueles empregados nas tarefas do conceito IRVA, como o

monóculos de visão noturna baseado em intensificação de luz LORIS (figura 14),

material de comunicações e guerra eletrônica em container (sensores do espectro

eletromagnético), adaptado sobre viatura militar Agrale Marruá AM31 (figura 15 e

16), equipamentos optrônicos como o Óculos de Visão Noturna (OVN) Lunos (figura

17) e Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) categorias 0 e 1

(BRASIL, 2021d).

Figura 14 - Monóculos de visão noturna LORIS.

Fonte: Banco de imagens do OCOP (Site EPEx).
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Figura 15 - Material de comunicações e guerra eletrônica.

Fonte: Banco de imagens do OCOP (Site EPEx), editada pelo autor.

Figura 16 - Material de comunicações e guerra eletrônica (vista interna do container).

Fonte: Banco de imagens do OCOP (Site EPEx).
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Figura 17 - Óculos de Visão Noturna Lunos.

Fonte: Banco de imagens do OCOP (Site EPEx).

4.2.3 Defesa Antiaérea

As Aquisições do Prg EE Defesa Antiaérea (DA Ae) buscam reequipar as OM

de Artilharia Antiaérea com materiais modernos, permitindo ao Exército Brasileiro

cumprir missão na defesa de forças, instalações ou áreas estratégicas, identificando

vetores aéreos a baixa e média altura (BRASIL, 2021b).

No contexto do Prg EE Defesa Antiaérea foram adquiridos diversos

equipamentos, sendo que alguns são utilizados tipicamente nas tarefas do conceito

IRVA, como o Radar de Busca SABER M60 (figura 18). Esse material possui

previsão de uso por uma Seção de Artilharia Antiaérea, sendo utilizado para defesa

antiaérea de baixa altura (até 5 quilômetros de altura), detectando até 60 alvos ao

mesmo tempo, em um raio de 60 quilômetros (BRASIL, 2021b).

Figura 18 - Radar de Busca SABER M60.

Fonte: Banco de imagens do DA Ae (Site EPEx), editada pelo autor.
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Outro material em desenvolvimento é o Radar de Busca SABER M200

VIGILANTE (figura 19), que deve ser utilizado pelas Baterias de Artilharia Antiaérea.

É um radar para defesa antiaérea de média altura (até 20 quilômetros de altura),

com a capacidade de realizar tarefas de vigilância e busca de alvos, em alvos

aéreos simultâneos que estejam sobrevoando a área de operações a uma distância

de até 200 km. Este material é o primeiro radar baseado em painéis fixos

desenvolvido no mercado mundial instalado em um contêiner de 20 pés (6,096

metros), possibilitando seu emprego em OM operacionais (BRASIL, 2021b).

Figura 19 - Radar de Busca SABER M200 VIGILANTE.

Fonte: Banco de imagens do DA Ae (Site EPEx), editada pelo autor.

Ainda no contexto do Prg DA Ae, a Bateria de Artilharia Antiaérea das Bda

Bld foram mobiliadas com as Viaturas Blindadas de Combate de Defesa Antiaérea

(VBC DA Ae) Gepard 1A2 (figura 20), em uma total de 16 (dezesseis) VBC em cada

Bia. Os materiais voltados para as ações de IRVA, orgânicos destas VBC são os

optrônicos do Sistema de Observação com alcance de 5 km, o radar de busca com

alcance de 15km, que faz uma varredura no espaço aéreo juntamente com o radar

de tiro, com o mesmo alcance (BRASIL, 2021b).



49

Figura 20 - VBC DA Ae Gepard 1A2.

Fonte: Banco de imagens do DA Ae (Site EPEx), editada pelo autor.

4.2.4 Guarani

As Aquisições do Prg EE Guarani buscam transformar as Organizações

Militares de Infantaria Motorizada em Mecanizada e modernizar as Organizações

Militares de Cavalaria Mecanizada, dotando-as com uma nova família de viaturas

blindadas sobre rodas, a Viatura Blindada para Transporte de Pessoal Guarani

(VBTP-MR, 6X6, Guarani) (figura 21) (BRASIL, 2021c).

Figura 21 - VBTP-MR, 6X6, Guarani.

Fonte: Banco de imagens do Guarani (Site EPEx), editada pelo autor.
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Dentre as diversas versões da família Guarani, existem as destinadas para

reconhecimento, radar, posto de comando e observação avançada, sendo

integradas por Sistemas de Armas e de Comando e Controle. Os principais sistemas

de armas são torres de canhão e metralhadoras remotamente controladas. Citam-se

os materiais dotados de equipamento optrônicos que ampliam as capacidades de

reconhecimento, vigilância e busca de alvos, como o Sistema de Armas

Remotamente Controlada (SARC) UT30BR (figura 22). A UT30BR possui

Acompanhamento Automático de Alvos, permitindo acompanhar o deslocamento de

ameaças, sem a necessidade de interferência da tripulação, com alcance efetivo de

3.000 metros. Os optrônicos da UT30BR são compostos por uma câmera de visão

diurna com magnificação óptica de 15X e outro de sensor térmico, com magnificação

óptica de 10X, ampliando as capacidades de IRVA de uma fração que esteja dotada

deste material (BRASIL, 2021c).

Figura 22 - Sistema de Armas Remotamente Controlada (SARC) UT30BR.

Fonte: Banco de imagens do Guarani (Site EPEx), editada pelo autor.

Outro material dotado de equipamento optrônico é o Sistema de Armas

Remotamente Controlada giro-estabilizada REMAX (figura 23). Tal material, possui

sensores ópticos e laser de precisão para detectar, reconhecer e identificar alvos,

com sistema de câmera diurna e câmera termal, que ampliam as capacidades de

reconhecimento, vigilância e busca de alvos (BRASIL, 2021c).
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Figura 23 - Sistema de Armas Remotamente Controlada (SARC) REMAX.

Fonte: Banco de imagens do Guarani (Site EPEx), editada pelo autor.

4.3 CAPACIDADE DE IRVA DA BRIGADA BLINDADA

4.3.1 Capacidade de IRVA do Batalhão de Infantaria Blindado

Observando os fatores determinantes para a geração de capacidade, com

foco para o Material, a Organização e o Pessoal, da verificação do Quadro de

Dotação de Material (QDM) e dos Quadros de Cargos Previstos (QCP) dos BIB,

consta o que se segue.

O Quadro de Dotação de Material (QDM) do BIB (2014a) relaciona os

seguintes materiais:

- Classe V (Armamento e Munição), subitem 12 (Direção e Controle de

Tiro), 2 (dois) Telêmetro Laser, sendo um para o Pelotão de Exploradores (Pel Exp)

e subitem 14 (Observação), binóculos, binóculos de visão noturna (sendo 3 para o

Pel Exp) e luneta de observação.

Já os Quadros de Cargos Previstos (QCP) dos BIB (2020f e 2020g)

apresentam o seguinte:

- Existe a previsão, no Pelotão de Comando da Companhia de Comando

e Apoio, da Seção de Vigilância Terrestre organizada em 2 (dois) Grupos de

Vigilância Terrestre, sendo que todos os cargos estão suprimidos;
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- Há a previsão, no Pelotão de Comando da Companhia de Comando e

Apoio, da Turma de Caçadores, organizada em Comando e 3 (três) Equipes de

Caçadores, sendo que uma das equipes têm seus cargos suprimidos; e

- Ainda, há a previsão, do Pelotão de Exploradores na Companhia de

Comando e Apoio, organizado em Comando e 3 (três) Grupos de Exploradores,

sendo que a maior parte dos cargos estão suprimidos.

4.3.2 Capacidade de IRVA do Regimento de Carros de Combate

Visualizando o Material, a Organização e o Pessoal, fatores determinantes

para a geração de capacidade, da verificação do Quadro de Dotação de Material

(QDM) e dos Quadros de Cargos Previstos (QCP) dos RCC, identificou-se o que se

segue.

O Quadro de Dotação de Material (QDM) do RCC (2011a) relaciona os

seguintes materiais:

- Classe V (Armamento e Munição), subitem 12 (Direção e Controle de

Tiro), 6 (seis) Telêmetro Laser, sendo um para o Pel Exp e 9 (nove) Câmera de

Imagem Térmica Binocular, sendo quatro para o Pel Exp e cinco para o Pelotão de

Comando (Pel Cmdo), que enquadra a Seção de Vigilância Terrestre. No subitem 14

(Observação), binóculos, binóculos de visão noturna (sendo 3 para o Pel Exp),

luneta de observação e óculos de visão noturna, sendo 22 (vinte e dois) para o Pel

Cmdo e 23 (vinte e três) para o Pel Exp.

Adicionalmente, existem materiais orgânicos das VBC-CC Leopard 1A5 BR

que não se encontram relacionados no QDM, como o Periscópio do Atirador EMES

18, o Dispositivo de imagem termal, o Periscópio do Comandante TRP5A e a Luneta

auxiliar de tiro TZF3A, todos relacionados no capítulo 2 (OS MEIOS DE IRVA), no

total de 54 (cinquenta e quatro) de cada item, em cada RCC.

Já os QCP dos RCC (2020h e 2020i) apresentam o seguinte:

- Existe a previsão, no Pelotão de Comando do Esquadrão de Comando e

Apoio, da Seção de Vigilância Terrestre organizada em 2 (dois) Grupos de Vigilância

Terrestre, sendo que todos os cargos estão suprimidos; e
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- Ainda, há a previsão, do Pelotão de Exploradores no Esquadrão de

Comando e Apoio, organizado em Comando e 3 (três) Grupos de Exploradores,

sendo que poucos cargos estão suprimidos.

4.3.3 Capacidade de IRVA do Grupo de Artilharia de Campanha
Autopropulsado

Dos fatores determinantes para a geração de capacidade, observando o

Material, a Organização e o Pessoal, da verificação do Quadro de Dotação de

Material (QDM) e do Quadro de Cargos Previstos (QCP) do GAC, menciona-se o

que se segue.

O QDM do GAC AP (2010) relaciona os seguintes materiais:

- Classe V (Armamento e Munição), subitem 12 (Direção e Controle de

Tiro), 9 (nove) Telêmetro Laser, para as Baterias de Obuses e subitem 14

(Observação), binóculos, binóculos de visão noturna, luneta de observação e óculos

de visão noturna, sendo um total de 327 unidades.

Já o QCP do GAC AP (2020j) apresenta o seguinte:

- Existe a previsão, na Bateria Comando, da Seção de Reconhecimento,

organizada em 4 (quatro) equipes de reconhecimento, sendo que vários cargos

estão suprimidos; e

- Ainda, há a previsão, nas Baterias de Obuses, a Seção de

Reconhecimento e Observação, organizado em Comando, 4 (quatro) Grupos de

Reconhecimento e 4 Grupos de Observação Avançada, sendo que 3 (três) Grupos

de Observação Avançada estão com os cargos suprimidos.

4.3.4 Capacidade de IRVA da Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada

Visualizando o Material, a Organização e o Pessoal, fatores determinantes

para a geração de capacidade, da verificação do Quadro de Dotação de Material

(QDM) e do Quadro de Cargos Previstos (QCP) da Bia AAAe AP, identificou-se o

que se segue.

O QDM da Bia AAAe AP (2006) relaciona os seguintes materiais:
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- Classe V (Armamento e Munição), subitem 12 (Direção e Controle de

Tiro), 3 (três) Sensores Radar para a Defesa Antiaérea de Baixa Altura para as

Seções de Artilharia Antiaérea (Sec AAAe) e subitem 14 (Observação), binóculos,

binóculos de visão noturna, luneta de observação e óculos de visão noturna.

Adicionalmente, existem materiais orgânicos das VBC DA Ae Gepard 1A2,

que não se encontram relacionados no QDM, como o radar de busca, o radar de tiro,

e o Sistema de Observação, relacionados no capítulo 2 (OS MEIOS DE IRVA), no

total de 16 (dezesseis) de cada item, na Bia AAAe AP.

Já o QCP da Bia AAAe AP (2020k) apresenta o seguinte:

- Existe a previsão, na Seção de Comando, do Grupo de Inteligência,

organizado em 1 (uma) Turma de Inteligência, 4 (quatro) Turmas de Vigilância, 2

(duas) Turmas de Radar, sendo que a maior parte dos cargos estão suprimidos.

4.3.5 Capacidade IRVA do Esquadrão de Cavalaria Mecanizado

Dos fatores determinantes para a geração de capacidade, observando o

Material, a Organização e o Pessoal, da verificação do Quadro de Dotação de

Material (QDM) e do QCP do Esqd C Mec, menciona-se o que se segue.

O QDM do Esqd C Mec (2011b) relaciona os seguintes materiais:

- Classe V (Armamento e Munição), subitem 12 (Direção e Controle de

Tiro), 1 (um) Radar de Vigilância Terrestre (RVT) do Pelotão de Comando e Apoio

(Pel C Ap), 4 (quatro) Telêmetro Laser, sendo um para cada Pelotão Cavalaria

Mecanizado (Pel C Mec) e outro para o Pel C Ap. No subitem 14 (Observação), nove

Aparelhos de Visão Termal, binóculos, binóculos de visão noturna, luneta de

observação e óculos de visão noturna, sendo 108 (cento e oito) no total.

Já o QCP do Esqd C Mec (2020m) apresenta o seguinte:

- Existe a previsão, no Pelotão de Comando e Apoio, do Grupo de

Vigilância Terrestre e Observação, organizada em 2 (duas) Turmas de Vigilância

Terrestre e 1 (uma) Turma SARP, sendo que todos os cargos estão suprimidos; e

- Ainda, há a previsão, no Pelotão de Comando e Apoio, da Equipe de

Caçadores, sendo todos os cargos estão suprimidos.
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4.3.6 Capacidade IRVA da Companhia de Comunicações Blindada

Visualizando o Material, a Organização e o Pessoal, fatores determinantes

para a geração de capacidade, da verificação do Quadro de Dotação de Material

(QDM) e do Quadro de Cargos Previstos (QCP) da Bia AAAe AP, identificou-se o

que se segue.

O QDM da Cia Com Bld (2014b) relaciona equipamentos na Classe VII

(Material de Comunicações, Eletrônica e de Informática), subitem 29 (Material de

Informática de Campanha), itens como Sistema de Rede de Informática,

possibilitando a estrutura do Sistema Tático de Comunicações da Bda.

Já o QCP da Cia Com Bld (2020l) apresenta o seguinte:

- Existe a previsão, nos Pelotões de Comunicações, a Seção de Controle

de Sistemas, organizada em 1 (uma) Turma de Gerência de Rede, 1 (uma) Turma

de Gerência de Serviços de Rede e 1 (uma) Turma de Proteção Cibernética, sem

supressões nos cargos previstos; e

- Ainda, há a previsão, nos Pelotões de Comunicações, a Seção de

Interface e Integração de Rede, organizada em 1 (uma) Turma de Interface de Rede,

1 (uma) Turma de Integração de Rede e 1 (uma) Turma de Mensageiros, sem

supressões nos cargos previstos.
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5 O EMPREGO DOS MEIOS IRVA NAS OPERAÇÕES OFENSIVAS DA BRIGADA
BLINDADA

5.1 A INTELIGÊNCIA NAS OPERAÇÕES OFENSIVAS

Nas operações ofensivas a execução das ações de Inteligência necessitam

ser efetivas para que o comando operativo possa evitar o esforço principal do

inimigo e assim, surpreendê-lo. Nestas operações, a função de combate inteligência

deve proporcionar uma consciência situacional confiável, produto da realização do

PITCIC, aliada à avaliação continuada da situação (BRASIL, 2015a).

Nas operações ofensivas, as Necessidades Inteligência (NI) focam na

complementação e confirmação de dados sobre o dispositivo do inimigo, localização

de suas reservas, postos de comando e unidades de apoio de fogo e identificação

das suas vulnerabilidades (BRASIL, 2015a).

5.2 A ORGANIZAÇÃO DA BRIGADA BLINDADA

5.2.1 Considerações Gerais

A Bda Bld é uma GU básica que combina armas, composta por unidades de

combate, apoio ao combate e de apoio logístico, com a possibilidade de atuação

operacional independente e recebe a denominação blindada porque a maior parte

dos seus meios de combate possuem proteção blindada e trens de rolamento sobre

lagartas. Além disso, possui sistema de armas orgânicas das viaturas blindadas, o

que permite o combate embarcado, com grande potência de fogo e mobilidade

tática. A Bda Bld é uma força altamente móvel e potente, é vocacionada para o

emprego decisivo nas operações militares, de caráter ofensivo (BRASIL, 2019c).

Ademais a Bda Bld pode receber módulos adicionais de combate, apoio ao

combate e apoio logístico, conforme a missão recebida e nesses casos sendo

normalmente enquadrada por uma Divisão de Exército (DE). Tais módulos podem

ser elementos de aviação do exército, de operações especiais, de polícia do

exército, de artilharia de campanha, de artilharia antiaérea, de engenharia de

combate, de comando e controle, de guerra eletrônica, de guerra cibernética, de

inteligência militar, de operações psicológicas e outros (BRASIL, 2019c).
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5.2.2 As Missões da Brigada Blindada

Nas operações ofensivas, a Bda Bld deverá cerrar sobre o inimigo a fim de

destruí-lo ou neutralizá-lo, utilizando o fogo, a manobra e a ação de choque. Para

tanto, a integração dos conhecimentos advindos de todos os sensores da Bda, são

capazes de proporcionar a compreensão, a interação do ambiente operacional e a

percepção sobre a situação das tropas amigas e dos oponentes, promovendo a

Consciência Situacional (BRASIL, 2019c).

Os Pel C Mec do Esqd C Mec e os Pel Exp dos BIB e RCC são as frações

que realizam a ação comum de reconhecimento, em proveito de suas próprias OM.

Outras frações também se empenham nesse esforço. Os dados obtidos por essas

frações, durante a execução das ações do conceito IRVA em proveito de suas OM,

poderão ser úteis ao planejamento das ações da Bda, contribuindo para o quadro

de situação do inimigo ou sobre o terreno na Z Aç da Bda Bld (BRASIL, 2019c).

5.2.3 Características, Limitações e Vulnerabilidades

No seu emprego tático, as Bda Bld podem executar atividades e tarefas,

relacionadas às suas capacidades, como estabelecer redes e sistemas de

informações, empregando os sistemas e sensores da GU, na busca de dados para

a obtenção da consciência situacional e executar operações ofensivas que

garantam a continuidade das operações, contra uma ameaça, mediante a ampla

utilização do combate continuado, do combate noturno e do ataque de

oportunidade, mesmo sob condições meteorológicas adversas (BRASIL, 2019c).

A Bda Bld possui, ainda, a capacidade de realizar ações profundas em

terreno controlado pelo inimigo, contra seu sistema logístico e de comando e

controle, com o objetivo de destruir a força oponente. Tais ações profundas, podem

ser realizadas por meio de um desbordamento, envolvimento, aproveitando o êxito

ou perseguindo, no intuito de isolar o inimigo, impedindo que se retire, restringindo

sua liberdade de ação e iniciativa (BRASIL, 2019c).

A Bda Bld deve fazer uso de seu poder ou ação de choque, que é a

combinação sinérgica da mobilidade, da potência de fogo e da proteção blindada,

levada a efeito sobre o inimigo (BRASIL, 2018b).
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Como limitações, a Bda Bld não é a GU mais adequada para realizar a

manutenção do terreno, de um objetivo conquistado ou de uma posição defensiva.

Assim que um objetivo seja atingido (destruído, neutralizado ou conquistado), a Bda

Bld deve ser substituída, possibilitando que se reorganize para prosseguir na

conquista de outros objetivos (BRASIL, 2019c).

Outra limitação é que a Bda Bld não deve ser empregada em Zonas de Ação

(Z Aç) com observação limitada e reduzidos campos de tiro. As localidades, as

áreas com vegetação densa e as com terreno muito compartimentado, afetam a

capacidade de atuar em profundidade pelo emprego de alguns dos meios de IRVA

da Bda. As regiões com estas características, fazem a Bda Bld reduzir sua

velocidade de progressão, obrigam as unidades a combater a curtas distâncias,

expondo suas vulnerabilidades, mitigando a assimetria e o poder de choque

causado pela Bda Bld (BRASIL, 2019c).

As principais vulnerabilidades da Bda Bld são os Ataques Aéreos (Atq Ae),

minas terrestres, dispositivos explosivos improvisados, armas AC e obstáculos

artificiais. Ademais, possui a necessidade de maior apoio de defesa antiaérea

quando executando operações isoladas ou atuando em larga frente (BRASIL,

2019c).

5.2.4 A Estrutura da Brigada Blindada

5.2.4.1 Comando e Estado-Maior

O Comando (Cmdo) e o Estado-Maior (EM) da Bda Bld é o mais alto nível de

comando desta GU. O Comandante (Cmt) da Bda é o responsável pelo comando e

controle da Bda, durante o preparo e o emprego, planeja, organiza, coordena e

controla as atividades. O EM tem como missão assessorar o Cmt no exercício do

comando, sendo ambos, encarregados de conduzir os elementos subordinados da

Bda nas operações. A estrutura organizacional da Bda Bld com os diversos

elementos subordinados podem ser verificados na figura 24 e estão descritos a

seguir (BRASIL, 2019c).
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Figura 24 - Estrutura Organizacional da Brigada Blindada.

Fonte: BRASIL, 2019c, p 2-11.

5.2.4.2 Batalhões de Infantaria Blindados

A Bda Bld possui 2 (dois) BIB, sendo unidades quaternárias, ou seja,

organizadas com 04 (quatro) Companhias de Fuzileiros Blindadas (Cia Fuz Bld)

(figura 25), além de 01 (uma) Companhia de Comando e Apoio (Cia C Ap). Os BIB

são empregados, normalmente, sobre a forma de FT U Bld, integrando as suas

Subunidades (SU) com as SU dos RCC, formando FT SU Bld, como as

Força-Tarefa Companhia de Fuzileiros Blindados (FT Cia Fuz Bld) (BRASIL, 2019c).

Figura 25 - Infantaria Blindada - Fuzileiros Blindados.

Fonte: BRASIL, 2019c, p 2-12.
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5.2.4.3 Regimentos de Carros de Combate

Existem 2 (dos) RCC na Bda Bld. Os RCC são unidades quaternárias, ou

seja, com 04 (quatro) Esqd CC (figura 26) e 01 (um) Esqd C Ap. Os RCC são

empregados de maneira semelhante ao BIB, formando FT U Bld, compondo as

suas SU de Carros de Combate com as SU dos BIB, formando FT SU Bld, como as

Força-Tarefa Esquadrão de Carros de Combate (FT Esqd CC) (BRASIL, 2019c).

Figura 26 - Cavalaria Blindada - Carros de Combate.

Fonte: BRASIL, 2019c, p 2-12.

5.2.4.4 Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Esqd C Mec)

O Esqd C Mec da Bda Bld é organizado com 01 (um) Pelotão de Comando e

Apoio (Pel C Ap) e 03 (três) Pelotões de Cavalaria Mecanizado (Pel C Mec) (figura

27) (BRASIL, 2019c).

Figura 27 - Elemento de Cavalaria Mecanizado.

Fonte: BRASIL, 2019c, p 2-13.
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5.2.4.5 Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado (GAC AP)

O GAC AP da Bda Bld é uma unidade quaternária, com 04 (quatro) Baterias

de Obuses (Bia O) e 01 (uma) Bateria de Comando (Bia C). Essa OM é primordial

para o sucesso das operações ofensivas da Bda, nas missões de alta mobilidade e

em profundidade, devido ao fato de ser dotada de blindados sobre lagartas,

melhorando sua trafegabilidade através campo (BRASIL, 2019c).

Sua organização quaternária permite que tenha alcance com seus obuses,

com eficácia e letalidade, toda a frente da Bda quando empregada em operações.

Seu emprego prioritário é de forma centralizada. São dotados da Viatura Blindada

de Combate Obuseiro Autopropulsado (VBCO AP) M-109 A5BR (figura 28) e

Viatura Blindada Especial de Remuniciamento M992 (BRASIL, 2019c).

Figura 28 - Artilharia de Campanha Autopropulsada.

Fonte: BRASIL, 2019c, p 2-14.

5.2.4.6 Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (BE Cmb Bld)

O BE Cmb Bld da Bda Bld é composto por 02 (duas) Companhias de

Engenharia de Combate Blindadas (Cia E Cmb Bld), organizadas com 04 (quatro)

Pelotões de Engenharia de Combate Blindado (Pel E Cmb Bld) cada uma (figura

29). Ou seja, 8 (oito) Pel E Cmb Bld no total, para apoiar as U da Bda,

principalmente os BIB e os RCC. Além destas SU, o BE Cmb Bld possui 01 (uma)

Companhia de Comando e Apoio (Cia C Ap) e 01 (uma) Companhia de Engenharia

de Pontes (Cia E Pnt). A missão principal do BE Cmb Bld é apoiar a mobilidade, a

contramobilidade e contribuir para a proteção (BRASIL, 2019c).
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Figura 29 - Engenharia de Combate Blindada.

Fonte: BRASIL, 2019c, p 2-14.

5.2.4.7 Batalhão Logístico (B Log)

O B Log se organiza para apoiar a Bda Bld nas operações, explorando as

possibilidades de suprimento e de manutenção (figura 30). Além disso, é

fundamental que seja capaz de transportar com meios próprios ou recebidos, 1

(uma) FT SU Bld completa, de uma só vez, gerando maior flexibilidade à GU

(BRASIL, 2019c).

Figura 30 - Logística.

Fonte: BRASIL, 2019c, p 2-15.



63

5.2.4.8 Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada (Bia AAAe AP)

A Bia AAAe AP garante a Defesa Antiaérea (DA Ae) contra vetores aéreos a

baixa altura na área da brigada. O Posto de Comando (PC), as posições de

artilharia, as instalações de apoio logístico e os pontos críticos devem ser

considerados no estabelecimento desta defesa. As Bia são organizadas em 4

(quatro) Seções AAAe AP, dotadas 4 (quatro) VBC DA Ae Gepard 1A2 (figura 31)

em cada seção, perfazendo um total de 16 (dezesseis) Unidades de Tiro (UT)

(BRASIL, 2019c).

Figura 31 - Artilharia Antiaérea Autopropulsada.

Fonte: BRASIL, 2019c, p 2-15.

5.2.4.9 Companhia de Comunicações Blindada (Cia Com Bld)

A Bda Bld possui 1 (uma) Cia Com Bld (figura 32) que tem como missão

prover o apoio de comunicações, de maneira a assegurar o pleno exercício do

comando e controle, com recursos adequados e configurados para a manutenção

do fluxo das ordens e das informações. Para isso, conta com 3 (três) Pelotões de

Comunicações e 1 (um) de Comando e Apoio (BRASIL, 2019c).
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Figura 32 - Comunicações Blindada.

Fonte: BRASIL, 2019c, p 2-16.

5.2.4.10 Subunidade de Comando (SU Cmdo)

A SU Cmdo pode ser Esquadrão de Comando, quando se tratar da Brigada

de Cavalaria Blindada ou Companhia de Comando quando for de Infantaria. Tal SU

tem como missão apoiar com seu pessoal e material, o comando da brigada,

mobiliando as Seções do EM da Bda, quais sejam a 1ª Seção (Pessoal), a 2ª

Seção (Inteligência), a 3ª Seção (Operações), a 4ª Seção (Logística), a Seção de

Cooperação Civil-Militar e a Seção de Doutrina e Lições Aprendidas. Além disso, a

SU Cmdo (figura 33) é responsável por prover a segurança das instalações

(BRASIL, 2019c).

Figura 33 - Subunidade de Comando.

Fonte: BRASIL, 2019c, p 2-16.
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5.2.4.11 Pelotão de Polícia do Exército Mecanizado (Pel PE Mec)

O Pel PE Mec (figura 34) é encarregado do controle do trânsito na Z Aç da

Bda, estabelecendo Postos de Bloqueio e Controle de Trânsito (PBCTran), além de

realizar a escolta dos prisioneiros de guerra, entre outras tarefas (BRASIL, 2019c).

Figura 34 - Pelotão de Polícia do Exército Mecanizado.

Fonte: BRASIL, 2019c, p 2-17.

5.2.5 Organização para o Combate

A Bda Bld organiza-se para o combate conforme os fatores da decisão, quais

sejam: missão, inimigo, terreno, condições meteorológicas, meios disponíveis,

tempo, considerações civis. Ademais, pelas conclusões do Exame de Situação do

Cmt, buscando o emprego mais eficiente da Bda (BRASIL, 2019c e 2020a).

O poder de combate da Bda Bld advém do emprego combinado dos CC e

dos Fuz Bld, que devem ser empregados de maneira integrada, formando FT U Bld

e FT SU Bld. Isso é feito para que as deficiências de um elemento sejam mitigadas

pelas possibilidades e características dos outros. Para ampliar sua efetividade, elas

são apoiadas por engenharia, artilharia de campanha e antiaérea, além de um

eficiente sistema de comando e controle (BRASIL, 2019c).

As FT BIB são as mais adequadas para o empregado na possibilidade de

combate aproximado, onde os campos de tiro sejam reduzidos, nos locais com

visibilidade restrita, com forte defesa anticarro, com necessidade de limpeza da Z

Aç ou ainda, para a manutenção do terreno conquistado (BRASIL, 2019c).
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Já as FT RCC são mais adequadas para emprego nos terrenos mais amplos

e profundos, com poucos obstáculos que limitem a visibilidade e quando for

fundamental uma maior ação de choque, seja contra inimigos fortes em blindados

ou para realizar contra-ataques (BRASIL, 2019c).

Outra possibilidade é a de empregar FT equilibradas, com uma mesma

dosagem de CC e Fuz Bld, quando as informações sobre o ambiente operacional

são imprecisas e seja necessária uma maior flexibilidade (BRASIL, 2019c).

As FT baseiam seu emprego no uso do poder de fogo e da manobra. A

manobra se refere à mobilidade dos meios da Bda e sua capacidade de

colocarem-se em posição de vantagem em relação ao inimigo, sempre buscando a

iniciativa das ações, cerrando sobre o inimigo para destruí-lo. Tal iniciativa é

mantida pela manutenção da pressão sobre o inimigo, por meio do combate

continuado, impedindo que se reorganize, inclusive empregando o combate

noturno, levando-o ao colapso físico e ou moral (BRASIL, 2019c).

No campo de batalha moderno, a decisão do combate deve ser buscada no

menor prazo possível e com o menor número de perdas. Para isso, o inimigo deve

ser o quanto antes localizado e identificado. Nas ações ofensivas, as FT Bld

buscam a máxima impulsão, direcionada para a exploração dos pontos fracos

detectados no dispositivo inimigo (BRASIL, 2019c).

Nesse ponto, cabe destacar a aptidão da Bda Bld para emprego nas

operações ofensivas e a importância dos meios de IRVA, para que o poder de

combate das FT Bld seja corretamente direcionado.

5.3 A BRIGADA BLINDADA EM OPERAÇÕES OFENSIVAS

5.3.1 Generalidades

Nas Operações Ofensivas (Op Ofs) há o predomínio do movimento, da

manobra e da iniciativa, com a finalidade de cerrar sobre o inimigo com um poder

de combate superior, no local e no momento decisivo. Tal postura busca destruir ou

neutralizar a ameaça por meio da ação de choque. Quando um sucesso é

alcançado, a Bda Bld passa para o aproveitamento do êxito ou à perseguição

(BRASIL, 2019c).
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A Bda Bld, devido às capacidades proporcionadas pela sua organização,

equipamento e adestramento, é a GU mais adequada para as ações ofensivas,

explorando ao máximo sua ação de choque e flexibilidade (BRASIL, 2019c).

Na atualidade, o combate demonstra-se complexo e multidimensional,

devido aos avançados CC, dotados de novos sistemas de armas, equipamentos de

sensoriamento remoto, navegação terrestre e armamentos de grande letalidade.

Ademais, a utilização de munições tecnológicas, o amplo uso do espectro

eletromagnético e outros aspectos, ampliam a necessidade da constante adaptação

ao ambiente operacional (BRASIL, 2019c).

As Operações Ofensivas são realizadas com o intuito de obter resultados

decisivos. Para tanto, é necessária a aplicação da superioridade do poder de

combate no local escolhido e considerando acolher riscos em outros locais não

selecionados da frente de combate. A Bda Bld deve aplicar um poder relativo de

combate superior onde tenha definido realizar seu Ataque Principal (Atq Pcp),

buscando seus flancos e evitando manobras frontais (BRASIL, 2019c).

Quando em Op Of, deve ser visualizada a melhor combinação dos fatores da

decisão e dos fundamentos das operações ofensivas, para definir aquelas linhas de

ação que oferecem maiores possibilidades de sucesso. Entre os fundamentos das

Op Ofs, podem-ser citados: a manutenção do contato; o esclarecimento da

situação; a exploração das vulnerabilidades do inimigo; a iniciativa; o fogo e

movimento; a impulsão; a concentração do poder de combate; o aproveitamento do

sucesso obtido e a segurança (BRASIL, 2019c).

5.3.2 Tipos de Operações Ofensivas

5.3.2.1 Marcha para o combate

A Marcha para o Combate (M Cmb) é um movimento tático executado com o

intuito de obter ou restabelecer o contato com o inimigo ou para garantir vantagens

no tocante a sua localização no terreno que facilitem ações futuras. É conduzida de

forma agressiva para tomar posse de um determinado local antes que o inimigo

tome qualquer reação. Todos os meios de inteligência e de segurança são

empregados, de modo que a força principal possa engajar-se nas condições mais

favoráveis (BRASIL, 2019c).



68

A Bda Bld pode conduzir sua própria M Cmb de forma descentralizada,

sendo organizada em força de segurança e força principal (grosso) (figura 35),

avançando em colunas múltiplas. As OM que compõem o grosso da Bda Bld são

dispostas e organizadas de forma que obtenha maior flexibilidade de emprego,

ressaltando a autonomia que cada Unidade deve possuir, principalmente no tocante

aos meios de IRVA, para que tenha as melhores condições para cumprir a missão

(BRASIL, 2019c).

Figura 35 -  Bda Bld na M Cmb.

Fonte: BRASIL, 2019c, p 4-5.

Quando o DIVALOCOM do inimigo exige um esforço coordenado para que a

Bda consiga prosseguir, determinando que Bda realize uma ação centralizada,

dá-se por encerrado este tipo de Op Of (BRASIL, 2019c).
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5.3.2.2 Reconhecimento em força

O Reconhecimento em Força (Rec F) é uma Op Of executada com a

finalidade de desarticular, testar ou revelar o dispositivo e o valor do inimigo,

verificar seus planos de emprego da reserva e de apoio de fogo (figura 36)

(BRASIL, 2019c).

Figura 36 - Reconhecimento em Força.

Fonte: BRASIL, 2019c, p 4-10.

Esta Op Of pode ser realizada pela Bda Bld, ou por uma de suas FT U Bld,

simultaneamente ou escalonadas no tempo e no espaço. Caso a situação do

inimigo precise ser esclarecida em uma larga frente, o reconhecimento em força

deve ser realizado em locais selecionados, devendo aproveitar-se de sua ação de

choque. A potência da força empregada pela Bda Bld deve obrigar o inimigo a

reagir, revelando seu DIVALOCOM. Quando os dados sobre o inimigo são obtidos,

devem ser imediatamente aproveitados, explorando-se os pontos fracos em seu

dispositivo (BRASIL, 2019c).

Ao executar um Rec F, devem ser considerados o que já se sabe sobre o

inimigo e a necessidade de informações complementares. Além disso, devem ser

observados os meios de busca disponíveis, a possibilidade de comprometer o sigilo

das operações e a possibilidade de um engajamento decisivo (BRASIL, 2019c).

O Rec F é um tipo de Op que envolve riscos e nesse escopo, os meios de

IRVA e a sua utilização, podem obter os dados sobre o inimigo de forma a reduzir a

necessidade de expor a Bda Bld e seus elementos (Elm) de exposições

desnecessárias.
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5.3.2.3 Ataque

O ataque (Atq) é um ato ou efeito de dirigir uma ação contra o inimigo, tendo

por finalidade a sua destruição ou neutralização. Esta ação ofensiva é direcionada

para alvos previamente localizados e identificados. Tais alvos podem ser a força

oponente ou locais no terreno (figura 37) (BRASIL, 2015d).

Figura 37 - A Bda Bld no Ataque Coordenado.

Fonte: BRASIL, 2019c, p 4-12.

O Atq pode ser de oportunidade ou coordenado. O tempo utilizado para

planejar, coordenar e preparar a ação, determina a diferença entre eles (BRASIL,

2019c).

O Atq de oportunidade é aquele executado após um combate de encontro ou

de uma defesa bem sucedida e caracteriza-se por trocar tempo de planejamento

por velocidade de reação. Assim, um tempo mínimo para o planejamento e a

preparação são utilizados, de maneira que o mais rapidamente possível, uma nova
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atitude ofensiva seja adotada, com a finalidade de aproveitar uma oportunidade

vantajosa oferecida pela situação, enfrentando o inimigo enquanto ainda não tenha

tido tempo de se organizar. A Bda Bld, pela rapidez proporcionada pelos seus

meios de combate, executa largamente este tipo de ataque (BRASIL, 2019c).

Quando o contexto tático exigir o esclarecimento da situação e uma melhor

organização para o combate para coordenar a manobra e o apoio de fogo, com o

fim de cerrar sobre o oponente em posições defensivas, determinando um maior

tempo de planejamento para o desencadeamento das ações, deve ser executado

um ataque coordenado (BRASIL, 2019c).

O ataque coordenado é organizado em 3 (três) grupamentos de forças,

sendo: o escalão de ataque, a base de fogos e a reserva (BRASIL, 2019c).

5.3.2.4 Aproveitamento do êxito

O Aproveitamento do Êxito (Apvt Exi) caracteriza-se por um rápido e

contínuo avanço, executado após um ataque bem-sucedido, com a finalidade de

ampliar ao máximo as vantagens obtidas e anular a capacidade do inimigo de

reorganizar-se ou realizar um movimento retrógrado (BRASIL, 2019c).

O Apvt Exi é a Op Ofs que proporciona os resultados mais decisivos, pois

permite a destruição do inimigo com o mínimo de perdas para o força atacante,

permitindo transformar um sucesso tático em vantagem operacional. Para isso,

deve ser conduzido com adequado apoio ao combate (Artilharia e Engenharia) e

eficiente apoio logístico, selecionando-se objetivos profundos na retaguarda do

inimigo (BRASIL, 2019c).

As operações de Apvt Exi são realizadas, normalmente, em largas frentes e

por meio de dois eixos, no mínimo. Em cada eixo, as tropas devem possuir

autonomia e operarem de forma descentralizada, com dois a três elementos em

primeiro escalão (figura 38). A ação de choque e a flexibilidade tornam a Bda Bld a

tropa mais apta a executar operações de Apvt Exi (BRASIL, 2019).
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Figura 38 - Bda Bld em aproveitamento do êxito.

Fonte: BRASIL, 2019c, p 4-19.

A condução do Apvt Exi é feita com base em uma divisão de forças, a Força

de Aproveitamento do Êxito (F Apvt Exi) e Força de Acompanhamento e Apoio (F

Acomp Ap) (BRASIL, 2019c).

A F Apvt Exi é a força que executa o esforço principal, devendo imprimir a

maior velocidade possível. O objetivo principal, geralmente, é um objetivo físico à

retaguarda do inimigo e assim, a Bda Bld evita engajar-se com as resistências

inimigas, ultrapassando-as ou desbordando-as. Normalmente, os Carros de

Combate (CC), infantaria blindada e cavalaria mecanizada compõem o escalão

avançado e o segundo escalão da F Apvt Exi, pelas características já citadas

(BRASIL, 2019c).

A F Acomp Ap dá suporte à F Apvt Exi, assumindo as tarefas que possam

retardar o avanço desta. Entre estas missões, podem ser citadas: manter acidentes

capitais conquistados; destruir resistências inimigas ultrapassadas; substituir Elm

da F Apvt Exi que estejam contendo resistências; e outros (BRASIL, 2019c).
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5.3.2.5 Perseguição

A perseguição ocorre, normalmente, na sequência de um Apvt Exi, quando o

inimigo esteja apresentando indícios de desmoralização e suas forças estejam se

desintegrando, frente a uma pressão ininterrupta. Na perseguição, a Bda Bld pode

orientar sua progressão para um objetivo físico, no entanto, a missão principal é a

destruição do inimigo que está em processo de desengajamento do combate ou

que tenta fugir ou retirar-se (BRASIL, 2019c).

A Bda Bld, ao executar uma perseguição, deverá dividir suas tropas em

Força de Cerco e Força de Pressão Direta (figura 39). A de pressão direta atua

contra as forças inimigas, buscando manter o contato permanentemente, sendo

organizada com valor e composição suficientes para manter uma pressão contínua.

Enquanto isso, a de cerco procura cortar as vias de retirada do oponente, devendo

possuir mobilidade igual ou superior à do inimigo, além de ter capacidade para

realizar uma operação de maneira semi-independente (BRASIL, 2019c).

A dificuldade de reação do inimigo possibilita que os comandantes das

forças empregadas corram riscos, a fim de obter resultados decisivos, agindo com

reduzido apoio mútuo (BRASIL, 2019c).

Figura 39 - Perseguição.

Fonte: BRASIL, 2019c, p 4-25.
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5.3.3 Formas de Manobra das Operações Ofensivas

A Forma de Manobra é o processo de ataque que a Bda Bld utiliza para

realizar o seu movimento, de maneira a conseguir uma posição vantajosa sobre o

inimigo. As formas de manobra do ataque são: o desbordamento; o envolvimento; a

penetração; a infiltração; e o ataque frontal (BRASIL, 2019c).

O Cmt Bda Bld define a forma de manobra a ser empregada em função de

fatores como o tempo, a segurança, a direção tática de atuação, as características

da área de operações e o dispositivo inimigo. Além disso, deve orientar-se pela

intenção e missão definida pelo escalão superior (BRASIL, 2019c).

O desbordamento (figura 40) é uma manobra direcionada para a conquista

de um objetivo localizado na retaguarda do inimigo, por meio de seu flanco,

evitando sua principal posição defensiva. A finalidade é cortar os itinerários de fuga

do Ini, buscando destruí-lo na própria posição. Essa é a forma de manobra

prioritária da Bda Bld (BRASIL, 2019c).

Figura 40 - Desbordamento.

Fonte: BRASIL, 2019c, p 4-27.
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No envolvimento (figura 41) a Bda Bld realiza uma manobra direcionada para

a retaguarda profunda do inimigo, impondo que saia de sua posição ou desloque

tropas com alto poder de combate para tentar fazer frente à ameaça. Neste tipo de

manobra, a tropa que realiza o envolvimento estará, geralmente, fora da distância

de apoio logístico ao final da mesma e normalmente, a Bda Bld a realiza

enquadrada em uma Divisão de Exército (BRASIL, 2019c).

Figura 41 - Envolvimento.

Fonte: BRASIL, 2019c, p 4-28.

Na Penetração (figura 42), a Bda Bld busca romper a posição defensiva do

inimigo, a fim de atingir objetivos profundos, quebrando a continuidade de sua

defesa. Além disso, investe para dividir suas tropas, de forma que sejam destruídas

por partes, aumentando a brecha criada em seu dispositivo (BRASIL, 2019c).

Figura 42 - Penetração.

Fonte: BRASIL, 2019c, p 4-29.
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O ataque frontal (figura 43) consiste em uma manobra que investe ao longo

de toda a frente do inimigo, com a mesma intensidade, observando para que os

elementos atacantes não sejam empregados em linha. Esta manobra deve ser

evitada pela Bda Bld, pela elevada exposição ao fogo inimigo, que pode causar um

grande número de baixas, além da perda de material. Com isso, um poder de

combate superior deve ser dirigido ao inimigo, o qual se apresente mais fraco ou

desorganizado (BRASIL, 2019c).

Figura 43 - Ataque Frontal.

Fonte: BRASIL, 2019c, p 4-30.

A infiltração é uma forma de manobra ofensiva tática que busca desdobrar

uma força na retaguarda do inimigo, por meio de um deslocamento furtivo ou

dissimulado (BRASIL, 2017a). Normalmente, a Bda Bld não utiliza esta forma de

manobra, pois uma infiltração com viaturas blindadas, seriam muito facilmente

identificadas pelos meios de vigilância do inimigo (BRASIL, 2019c).

5.4 A ORGANIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA NA BRIGADA BLINDADA

A Seção de Inteligência (2ª Seção) da Bda Bld é a encarregada por planejar,

orientar, coordenar e supervisionar as atividades de inteligência, devendo incorporar

pessoal e meios que permitam a integração e o adequado estudo dos dados

advindos das diversas fontes. Este trabalho é realizado para manter a compreensão

dos Cmt, em todos os níveis, no tocante ao ambiente operacional e ao inimigo

(BRASIL, 2019c).
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O chefe da 2ª Seção do EM (E2) da Bda Bld é o principal assessor do Cmt

da Bda quando os assuntos se referem à inteligência. Como tal, orienta outros

oficiais do EM, inclusive o Oficial de Comunicações e Eletrônica (OCE) e o de

Guerra Eletrônica (OGE), na produção de conhecimentos em suas áreas

funcionais, coordenando o emprego dos meios de obtenção disponíveis e

estabelece a prioridade e a urgência para obtenção de dados (BRASIL, 2019c). A

escolha mais adequada dos meios para a obtenção de dados necessários em

determinada operação, depende da capacidade dos analistas de alvos da Seção

de Inteligência do EM (BRASIL, 2015a).

Dentre outras tarefas, o E2 identifica as características e os riscos existentes

na área de operações, verifica as possibilidades do inimigo, elabora as

necessidades de inteligência e planeja, em coordenação com os demais oficiais do

EM, as atividades de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos

(IRVA). Para isso, coordena o emprego dos meios de obtenção à disposição da

Bda, estabelecendo a prioridade e a urgência para obtenção de dados e

informações, determinando qual a fração mais adequada à tarefa (BRASIL, 2019c).

Todas as OM da Bda Bld são encarregadas de transmitir dados e

conhecimentos sobre o inimigo para o Cmdo da Bda, com oportunidade. Possuem

maior vocação para as tarefas de IRVA, o Esqd C Mec, os Pel Exp dos BIB e dos

RCC, os Elm das Seções de Vigilância Terrestre, Turma SARP e de Caçadores e

Turma radar da Bia AAAe AP (BRASIL, 2019c).

O Esqd C Mec é a tropa mais apta para a busca de dados sobre o inimigo e

o terreno, devido às suas características e emprego. Os Pel Exp dos BIB e dos

RCC possuem a capacidade de realizar o reconhecimento de eixos, Z Aç e locais

de passagem, mobiliar postos de observação e vigia, entre outras tarefas. Para a

obtenção de imagens, a Bda Bld pode fazer uso de Turma SARP, capturando

imagens de média e alta resolução da Área de Operações (A Op) (BRASIL, 2019c).

O emprego do radar de vigilância terrestre (RVT), operado pelas Seções de

Vigilância Terrestre, orgânica das OM de Infantaria e Cavalaria da Bda Bld, realiza

operações de vigilância e aquisição de alvos, podendo realizar a classificação,

localização e rastreamento de indivíduos ou tropa à pé, blindados, viaturas e outros

(BRASIL, 2019c).
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As turmas de caçadores, orgânicas das OM da Bda Bld, como do Esqd C

Mec e dos BIB, devem ser empregadas para a obtenção nas tarefas de IRVA de

maneira a complementar o esforço (BRASIL, 1998). Já as Turmas Radar da Bia

AAAe AP, também devem ser consideradas, embora seu foco não sejam alvos

terrestres, mas sim, ameaças aéreas a baixa altura que possam vir a atuar contra a

Bda (BRASIL, 2019c).

Ademais, também vale ressaltar o papel realizado pela Cia Com Bld, no que

se refere ao Sistemas de Integração de Sensores de obtenção pelo uso de meios

de suporte de dados, levantados continuamente pelas tropas da Bda, de forma que

sejam disponibilizados com oportunidade aos analistas de inteligência da 2ª Seção

(BRASIL, 2019c).

A função de combate inteligência vai além das frações e daqueles meios que

a compõem e o entendimento é que todo militar pode colaborar na obtenção de

dados. Com isso, cabe destacar que a ação de comando em todos os níveis, a

instrução e o adestramento de tropa são de suma importância para a plena

aplicação do conceito IRVA (BRASIL, 2019c).

5.5 A COMPREENSÃO DO AMBIENTE OPERACIONAL DA BDA BLD

A compreensão do Ambiente Operacional ocorre ao longo do Processo de

Integração Terreno, Inimigo, Condições Meteorológicas e Considerações Civis

(PITCIC), conduzido sob a coordenação do E2, que desenvolve-se em paralelo ao

Exame de Situação, principalmente durante a montagem das Linhas de Ação

(BRASIL, 2019c).

O PITCIC se baseia em um método cíclico com representação gráfica,

permitindo que as informações coletadas sejam submetidas a uma avaliação e

integradas com as informações já adquiridas, para produzir conhecimentos que

representem como a dimensão física (terreno) e humana (considerações civis),

além do inimigo (ameaças ou forças oponentes) e os fatores climáticos (condições

meteorológicas), influenciam nas operações. Este método auxilia o Estado-Maior a

solucionar problemas, indicando conclusões precisas e imparciais, embasando a

tomada de decisões (BRASIL, 2019b).
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O terreno é analisado detalhadamente, levantando-se aspectos como a

observação e campos de tiro, as cobertas e abrigos, os obstáculos naturais e

artificiais, as direções de aproximação, a consistência do solo e o espaço para a

manobra. Além disso, determina-se outros pontos do terreno, como a localização do

inimigo (seu esforço principal, suas reservas e unidades de apoio ao combate e

logísticas), permitindo ao E2 listar as prováveis abordagens do oponente e ao E3,

montar as L Aç mais adequadas ao emprego da Bda (BRASIL, 2019c).

O inimigo também é estudado detalhadamente. São aspectos considerados: a

organização para o combate; a ordem de batalha; e a identificação de capacidades.

O principal adversário da Bda Bld é o Ini dotado de meios blindados e mecanizados

e neste sentido, as características, as vulnerabilidades, a doutrina do emprego, as

formações de combate adotadas e outras informações, devem ser constantemente

atualizadas (BRASIL, 2019c).

Na composição do inimigo, devem ser consideradas todas as tropas que

possam se opor à Bda Bld, inclusive forças irregulares, aeromóveis e aeroterrestres

e de apoio de fogo, com suas identificações. Ademais, as unidades inimigas em

condições de reforçar devem ser listadas, com sua identificação e provável

localização, considerando como fator de análise, em quanto tempo poderá atuar na

Z Aç da Bda (BRASIL, 2019c).

Ainda sobre o inimigo, deve ser verificado se possui condições de realizar

operações químicas, biológicas e nucleares. Ademais, com base no conhecimento

de sua doutrina, de seus princípios de guerra e da sua situação, o E2 determina a

possibilidade de adoção das L Aç inimigas (BRASIL, 2019c).

A verificação das condições meteorológicas é realizada com o foco de

determinar o impacto dos efeitos ambientais nas operações. Para isso, são

estudadas as previsões da temperatura, a velocidade do vento, o crepúsculo, as

fases da lua, a temperatura, a umidade, a nebulosidade, as precipitações e a

visibilidade em local e momentos determinados. A observação das alterações nas

condições meteorológicas não deve ser descuidada, pois podem alterar as

características do terreno e afetar a atuação das tropas blindadas e do inimigo

(BRASIL, 2019c).
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No tocante às considerações civis, estas são avaliadas, verificando como

podem afetar as operações e que apoio pode ser buscado junto das autoridades

civis. Considera-se seis vetores: áreas, estruturas, capacidades, organizações,

pessoas e eventos (AECOPE). Esses vetores incluem a cultura, as crenças, os

valores, as normas de conduta social, os costumes e as tradições e seus possíveis

reflexos sobre as operações, entre outros. Além destes, outros pontos relevantes

são as questões jurídicas e o direito internacional aplicável, pois a legitimidade das

operações na atualidade, é um dos princípios mais relevantes para a conquista do

apoio interno e/ou internacional (BRASIL, 2019c).

Ao final de todo o processo de integração (PITCIC), o oficial de inteligência

apresenta ao Cmt as L Aç do inimigo (mais prováveis e mais perigosas) e como

pretende acompanhar a evolução da situação do inimigo e o esforço de obtenção de

dados (BRASIL, 2019c).

O chefe da seção de Inteligência da Bda deve ordenar em uma prioridade as

necessidades de inteligência, elaborando uma lista que deve ser apresentada ao

Cmt da Bda para definição dos Elementos Essenciais de Inteligência. Após isso,

outros produtos são finalizados, como o Calco de Eventos e sua matriz, o Calco de

Apoio à Decisão e a Matriz de Sincronização de Inteligência, concluindo o

planejamento de emprego dos meios de IRVA que será materializado no POC

(BRASIL, 2019c).

Em suma, observa-se que a gama de informações consideradas durante o

estudo do ambiente operacional e a necessidade de colaboração por parte dos

integrantes da Bda com demandas de obtenção de dados, são fundamentais para a

mais assertiva formulação das L Aç, que irão potencializar as capacidades da Bda

Bld. Assim, o adestramento dos elementos envolvidos no conceito IRVA e a

autonomia de cada OM no tocante aos meios de obtenção é primordial para que

esta colaboração seja realmente efetiva.

5.6 O EMPREGO DOS ELEMENTOS DE IRVA EM OPERAÇÕES OFENSIVAS

Emprego é a essência do Preparo da Força Terrestre. A Instrução Militar

possibilita, por meio do adestramento, a preparação orgânica das OM e

consequentemente, a concretização de sua operacionalidade e a obtenção do poder
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de combate. Nesse sentido, o adestramento, a atividade final da instrução militar,

objetiva a formação das diversas frações com seus meios, para um eventual

emprego como instrumento de combate ao qual estão destinados (BRASIL, 2019f).

O Adestramento Avançado deve priorizar, entre outras capacidades, o

funcionamento do sistema de Comando e Controle e a integração entre as diversas

funções de combate, como a Inteligência (BRASIL, 2019f).

Segundo o Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB)

(2019f), o Adestramento é desenvolvido em Módulos Didáticos de Adestramento

(MDA), de acordo com os Programas-Padrão de Adestramento (PPA). Ademais, o

SIMEB estabelece a prioridade de adestramento, na qual as GU e OM integrantes

das Forças de Emprego Estratégico, como a 5ª Bda C Bld, estão antepostas às

Forças de Prontidão Operacional, que estão em um segundo nível e por fim, as

Forças de Emprego Geral, como a 6ª Bda Inf Bld.

O Manual de Campanha Exercícios Táticos (1992) orienta a organização e a

condução de exercícios de Adestramento, que podem ocorrer nas seguintes

modalidades: Exercício no Terreno, Exercício de Campanha, Manobra no Terreno,

Exercício de Posto de Comando, Exercício na Carta ou Exercícios de Simulação

Construtiva (Jogos de Guerra). No Exercício no Terreno os executantes

desempenham funções específicas, preferencialmente dentro de uma situação tática

e sob assistência direta da direção do exercício, cumprindo tarefas realizando um

estudo objetivo do terreno (BRASIL, 1992).

Ainda, o SIMEB orienta a realização de exercícios de quadros e Simulação de

Combate, esta última que possui três modalidades, a Simulação Virtual, a Viva e a

Construtiva. Essas formas de realizar o adestramento, possibilitam a manutenção de

padrões elevados de operacionalidade, mesmo quando restrições de toda ordem

possam prejudicar sua execução (BRASIL, 2019f).

Para que ocorra o emprego em uma tarefa de IRVA, antes é preciso percorrer

o caminho da instrução, finalizada com o adestramento, destinada a capacitar uma

fração, unindo pessoal e material, na consecução de objetivos.
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5.6.1 O Batalhão de Infantaria Blindado

O Batalhão de Infantaria Blindado (BIB) como elemento integrante da Função

de Combate Movimento e Manobra da Bda Bld, deve ter a capacidade de se

deslocar ou dispor forças de forma a colocar o inimigo, no momento e local

adequados, em desvantagem relativa e, assim, atingir os resultados decisivos,

necessitando possuir plena capacidade de identificar as ameaças (BRASIL, 2019c).

Dessa forma, possuem relação estreita com a 2ª fase do ciclo de inteligência

(Obtenção), cujos materiais e pessoal empenhados nas tarefas do conceito IRVA

devem ser empregados de maneira eficiente, para prover a necessária consciência

situacional do Cmdo da OM.

Comparando-se a previsão de emprego dos BIB nas Operações Ofensivas,

com as suas capacidades verificadas no item 4.3.1 (Capacidade de IRVA do

Batalhão de Infantaria Blindado), fica evidente que há limitação para o cumprimento

das missões referentes ao conceito IRVA, uma vez que constata-se no seu QDM

que não possui a previsão de distribuição de Radar de Vigilância Terrestre, de

Sistemas de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP) e Binóculos de Visão Termal.

Além disso, há uma quantidade reduzida de Óculos de Visão Noturna (OVN), sendo

somente três. E ainda, esta limitação se agrava ao verificar o QCP, pois todos os

cargos previstos na Seção de Vigilância Terrestre estão suprimidos, uma das

equipes da Turma de Caçadores, também têm seus cargos suprimidos e ainda, a

maior parte dos cargos do Pelotão de Exploradores estão suprimidos. Ademais, não

existe a previsão de uma Turma SARP.

5.6.2 O Regimento de Carros de Combate

O Regimento de Carros de Combate (RCC) como elemento integrante da

Função de Combate Movimento e Manobra da Bda Bld, deve combinar movimento,

manobra e fogo para alcançar uma situação de vantagem frente ao oponente para

vencer o combate. Para isso, precisa possuir plena capacidade de identificar as

ameaças (BRASIL, 2019c).

Assim, observando a 2ª fase do ciclo de inteligência (Obtenção), percebe-se

que os materiais e o pessoal empregados nas tarefas do conceito IRVA do RCC

devem possuir plena autonomia, provendo a necessária consciência situacional.
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Confrontando-se a previsão de emprego dos RCC nas Operações Ofensivas,

com as suas capacidades verificadas no item 4.3.2 (Capacidade de IRVA do

Regimento de Carros de Combate), percebe-se que há limitação para o

cumprimento das missões referentes ao conceito IRVA, haja vista que no seu QDM

que não possui a previsão de distribuição de Radar de Vigilância Terrestre e de

Sistemas de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP). E ainda, esta limitação se

amplia ao verificar o QCP, pois todos os cargos previstos na Seção de Vigilância

Terrestre estão suprimidos, bem como alguns cargos do Pelotão de Exploradores.

Ademais, não existe a previsão de uma Turma SARP.

5.6.3 O Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado

O Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado (GAC AP) como

elemento de Apoio ao Combate, elemento fundamental na função de combate

Fogos, tem como missão de apoiar pelo fogo a Bda Bld, buscando bater alvos o

mais longe possível, de maneira que não ameacem as peças de manobra da Bda

(BRASIL, 2019c).

Assim, também possui relação estreita com a 2ª fase do ciclo de inteligência

(Obtenção), pois necessita identificar ameaças o quanto antes, visando preservar o

poder de combate da Bda Bld.

Relacionando-se a previsão de emprego do GAC AP nas Operações

Ofensivas, com as suas capacidades verificadas no item 4.3.3 (Capacidade de IRVA

do Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado), identifica-se que há limitação

para o cumprimento das missões referentes ao conceito IRVA, uma vez que no seu

QDM que não possui a previsão de distribuição de Radar de Vigilância Terrestre,

SARP e Binóculos de Visão Termal. Além disso, há nove Telêmetros Laser, quando

deveriam ser doze para mobiliar as quatro Baterias de Obuses. E ainda, esta

limitação se confirma ao verificar o QCP, pois há vários cargos suprimidos na Seção

de Reconhecimento da Bateria Comando, bem como três dos quatro Grupos de

Observação Avançada da Seção de Reconhecimento e Observação das Baterias de

Obuses. Ademais, não existe a previsão de uma Seção de Monitoramento de

Radares e Turma mini SARP de asa rotativa (DRONE).
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5.6.4 A Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada

A Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada (Bia AAAe AP) garante a

defesa antiaérea contra vetores aéreos inimigos à baixa altura na área de

responsabilidade da Bda Bld. A posição da Artilharia de Campanha, do Posto de

Comando da Bda, da Zona de Reunião (Z Reu) da Unidade em situação de

Reserva, das instalações de apoio logístico, dos elementos empregados em 1º

escalão e outros pontos críticos devem ser considerados no estabelecimento da

defesa antiaérea (BRASIL, 2019c).

Assim, também possui papel importante na 2ª fase do ciclo de inteligência

(Obtenção), pois necessita identificar ameaças o mais longe possível, visando

preservar a Bda Bld no tocante a vulnerabilidade aos ataques aéreos.

Equiparando-se a previsão de emprego da Bia AAAe AP nas Operações

Ofensivas, com as suas capacidades verificadas no item 4.3.1 (Capacidade de IRVA

da Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada), fica evidente que há limitação

para o cumprimento das missões referentes ao conceito IRVA, uma vez que no seu

QDM há previsão de somente três Sensores Radar para a Defesa Antiaérea de

Baixa Altura, quando deveriam ser quatro, considerando uma para cada Seção

Antiaérea, embora os radares existentes nas 16 VBC DA Ae Gepard 1A2 sejam

suficientes, estas Unidades de Tiro (UT), não constam no QDM da OM. E ainda, esta

limitação se confirma ao verificar o QCP, pois a maioria dos cargos do Grupo de

Inteligência, organizado em 1 Turma de Inteligência, 4 Turmas de Vigilância, 2

Turmas de Radar, estão suprimidos e não há previsão de uma Turma Radar de

Média Altura.

5.6.5 O Esquadrão de Cavalaria Mecanizado

O Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Esqd C Mec) como elemento

integrante da Função de Combate Movimento e Manobra da Bda Bld, pode ser

empregado com limitações como força de proteção (F Ptç), especialmente nos

flancos da Bda Bld nas operações ofensivas. Pode, ainda, atuar como força de

segurança de área nos Postos Avançados de Combate (PAC) ou como força de

Defesa de Área de Retaguarda (DEFAR) na área de retaguarda da Bda (BRASIL,

2019c).
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Ademais, pode ser empregado como força de vigilância, sendo um dos

principais órgãos do sistema de inteligência da brigada. Com isso, está diretamente

envolvido na 2ª fase do ciclo de inteligência (Obtenção), cujos materiais e pessoal

empregados nas tarefas do conceito IRVA, são fundamentais para a consciência

situacional do Cmdo da Bda Bld.

Comparando-se a previsão de emprego do Esqd C Mec nas Operações

Ofensivas, com as suas capacidades verificadas no item 4.3.1 (Capacidade de IRVA

do Esquadrão de Cavalaria Mecanizado), identifica-se que há limitação para o

cumprimento das missões referentes ao conceito IRVA, uma vez que no seu QDM

não existe a previsão de distribuição de Sistemas de Aeronave Remotamente

Pilotada (SARP) e há somente um Radar de Vigilância Terrestre, quando deveriam

ser dois, sendo um para cada Turma de Vigilância Terrestre, do Grupo de Vigilância

Terrestre e Observação. Além disso, há uma quantidade reduzida de Binóculos de

Visão Termal, sendo somente nove e a OM não possui nenhuma VBTP-MR, 6X6,

Guarani, dotada de Sistema de Armas Remotamente Controlada (SARC) UT30BR

ou de Sistema de Armas Remotamente Controlada giro-estabilizada REMAX. Esta

limitação se agrava ao verificar o QCP, pois todos os cargos previstos na Equipe de

Caçadores e no Grupo de Vigilância Terrestre e Observação, este último organizado

em 2 (duas) Turmas de Vigilância Terrestre e 1 (uma) Turma SARP, estão

suprimidos.

Vale frizar que o 6º Esqd C Mec, orgânico da 6ª Bda Inf Bld, recebeu três

Guaranis em março de 2020 (BRASIL, 2021h) e o 5º Esqd C Mec, orgânico da 5ª

Bda C Bld, recebeu somente um Guarani muito recentemente, em setembro de 2021

(BRASIL, 2021g), sendo que todas essas viaturas foram entregues sem SARC ou

REMAX ou seja, não favorecem o uso por frações envolvidas no conceito IRVA.

5.6.6 A Companhia de Comunicações Blindada

A Companhia de Comunicações Blindada (Cia Com Bld) em sua missão de

prover a Função de Combate Comando e Controle da Bda Bld, deve estabelecer um

Sistemas de Integração de Sensores de obtenção pelo uso de meios de suporte.

Segundo a concepção do SIEx, baseada nas três funções gerais já vistas, a Cia

Com Bld estabelece a ligação dos meios de obtenção com os de análise (suporte),

empregando a tecnologia de informação e comunicações (TIC) (BRASIL, 2015b).
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Com isso, possuem mais relação com a 3ª fase do ciclo de inteligência

(Produção) não sendo objetivo principal deste estudo, embora a previsão, existência

e acima de tudo, operacionalidade dos materiais, sejam fundamentais para a

consciência situacional do Cmdo da Bda Bld.

Confrontando-se a previsão de emprego da Cia Com Bld nas Operações

Ofensivas, com as suas capacidades verificadas no item 4.3.1 (Capacidade de IRVA

da Companhia de Comunicações Blindada), observa-se que não apresenta

ausências de material em seu QDM e não há supressões significativas em seu QCP

que comprometam o cumprimento das missões referentes ao conceito IRVA. No

entanto, não há previsão de Sistema de Integração de Radares de Vigilância

Terrestre e também pessoal para mobiliar uma Seção de Integração de Radares.

5.6.7 Demais Organizações Militares da Bda Bld

Unidades como o Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, Batalhão

Logístico, Subunidade de Comando e Pelotão de Polícia do Exército Mecanizado,

não foram explorados neste trabalho. Embora o entendimento seja no sentido de

que todo militar pode colaborar na obtenção de dados e que todos os elementos

subordinados à Bda Bld devem desenvolver ações de Reconhecimento (Rec) e de

Vigilância (Vig) em benefício próprio, para a obtenção de dados e conhecimentos, as

OM citadas não possuem previsão de organização e de pessoal, além de

distribuição de meios, verificando seus QCP e QDM. Ademais, após o estudo da

doutrina realizado, percebe-se que tal previsão e distribuição seriam

desnecessários, devido às tarefas e missões realizadas por aquelas OM nas

operações ofensivas.
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6. CONCLUSÃO

A Bda Bld possui capacidades operativas que lhe permitem planejar e

executar manobras táticas ofensivas, com o intuito de buscar a decisão do combate

terrestre. Para isso, desenvolve ações extremamente rápidas e em profundidade,

orientadas para pontos vulneráveis do dispositivo do inimigo. Assim, observa-se que

esta tropa deve dar especial atenção às atividades e tarefas relacionadas ao

conceito de IRVA, para que as informações sejam obtidas oportunamente e a

manobra da Bda Bld seja efetiva (BRASIL, 2019).

As Tarefas Funcionais atinentes a Função de Combate Inteligência

disponibilizam para um comandante, informações extremamente relevantes,

garantindo a compreensão sobre o ambiente operacional, que perpassa as

dimensões física, humana e informacional.

Retomando os fatores determinantes para a geração de capacidade, a

Doutrina, a Organização, o Adestramento, o Material, a Educação, o Pessoal e a

Infraestrutura (DOAMEPI), foram identificados ao longo do trabalho, aspectos que

devem ser levados em consideração para identificar a melhor forma de emprego do

conceito IRVA na Bda Bld, os quais passam a ser apontados.

A doutrina de emprego da Brigada Blindada em Operações Ofensivas está

amplamente descrita no seu respectivo Manual de Campanha, o qual foi

recentemente editado (2019), encontrando-se compatível com a realidade do

combate moderno, no qual se priorizam o combate noturno e as operações

continuadas. A implementação de novos materiais em OM do EB, por meio dos

Projetos Estratégicos, como o OCOP e SisFron, não demandam alterações na Base

Doutrinária da Brigada Blindada. Com isso, o aspecto Doutrina não sofre alterações

no tocante ao emprego dos meios de IRVA.

De maneira a contribuir com a evolução da Doutrina Militar Terrestre (DMT), o

Comando de Operações Terrestres (COTER), desenvolveu o Sistemática de

Acompanhamento Doutrinário e Lições Aprendidas (SADLA). Este processo utiliza a

coleta, a validação e a divulgação de experiências adquiridas em exercícios de

adestramento, operações e emprego, instrução individual ou coletiva, para aprimorar

o preparo e o emprego do Exército, tendo por base a disponibilização de lições

aprendidas, melhores práticas e ações corretivas (BRASIL, 2017d).
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Observando o SADLA, torna-se conveniente que seja designado um Oficial

de Doutrina e Lições Aprendidas (ODLA) nas OM envolvidas no esforço de

obtenção, que deve ter como encargo, observar, controlar e avaliar o adestramento

e o emprego das frações, registrando os Conhecimentos de Interesse da Doutrina

(CID) e fazendo a difusão mensal do que foi identificado no âmbito da Bda.

No tocante a organização, expressa por intermédio da Estrutura

Organizacional dos elementos de emprego dos meios de IRVA, propõe-se algumas

adequações nos QCP das OM, com o cuidado de evitar competências redundantes,

equilibrando a execução de tarefas pelas estruturas da Bda Bld nas Operações

Ofensivas. Sugere-se que:

● Nos BIB - sejam feitos estudos para a criação de uma Turma SARP, que

pode ser integrante da Seção de Vigilância Terrestre, do Pelotão de

Comando, visando complementar a capacidade de obtenção.

● Nos RCC - também sejam feitos estudos para a criação de uma Turma

SARP, podendo integrar a Seção de Vigilância Terrestre, do Pelotão de

Comando, com o intuito de incrementar a capacidade de reconhecimento

e vigilância.

● No GAC AP - seja verificada a viabilidade de criação de uma Seção de

Monitoramento de Radares de Vigilância Terrestre, na Bateria Comando,

que dotaria uma fração de controladores do espaço de batalha, com base

nos dados fornecidos pelos Radares de Vigilância Terrestres dos BIB e

RCC e ainda, quatro a doze Turmas mini SARP de asa rotativa (DRONE),

nos Grupos de Observação Avançada da Seção de Reconhecimento e

Observação das Baterias de Obuses, que atuariam junto aos

Observadores Avançados nas SU em 1º Esc dos BIB e RCC, para

complementar a capacidade de busca e aquisição de alvos, observação e

condução de tiro indireto.

● Na Bia AAAe AP - seja reformulado o QCP, de maneira a contemplar ao

menos 4 (quatro) Turmas Radar de Baixa Altura, sendo empregada junto

a cada uma das quatro Seções de AAAe AP. Existe a previsão de

somente duas turmas, que fazem parte do Grupo de Inteligência, que

também poderia prever a existência de uma Turma de Radar de Média

Altura, adquirindo a capacidade de detectar ameaças aéreas a uma

distância suficiente para dar o alerta oportuno aos integrantes da Bda.
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● No Esqd C Mec - seja revisado o QCP, de maneira a prever ao menos 3

(três) Turmas SARP, pois existe a previsão de somente uma. Esta fração

faz parte do Grupo de Vigilância Terrestre e Observação do Pelotão de

Comando e seria empregada junto aos três Pelotões de Cavalaria

Mecanizado, ou por área.

● Na Cia Com Bld - seja criada uma Seção de Integração de Radares de

Vigilância Terrestre, organizada em 1 (uma) Turma de Interface de

Radares e 1 (uma) Turma de Integração de Radares, nos Pelotões de

Comunicações.

O adestramento da Brigada Blindada nas tarefas do conceito IRVA não foi

profundamente verificado, uma vez que o presente estudo não contemplou a análise

de como está sendo conduzida, na atualidade, a instrução individual e coletiva, bem

como não foi feita uma verificação dos Programas Padrão de Adestramento de todas

as OM e frações da Bda Bld, verificando sua adequação. No entanto, constata-se

que não é comum a realização de exercícios no terreno que contemplem, de

maneira integrada, os elementos envolvidos no esforço de obtenção.

Com isso, prescreve-se a realização do adestramento, por meio de Exercícios

de Quadros, Exercícios no Terreno e realização de Simulação de Combate,

priorizando a Virtual e Viva, com os elementos dos Pelotões de Exploradores, Turma

de Caçadores, Seção de Vigilância Terrestre, Turma SARP, Radar, Drone e outros,

para treinar a observação (incluindo a visão termal), a identificação e detecção de

alvos, além de exercício de condução de fogos indiretos, como artilharia e morteiro,

para ampliar ao máximo a eficiência do emprego de meios tecnológicas na

capacidade operativa Inteligência das Bda Bld.

Para que o adestramento seja possível, cabe ao Comando de Operações

Terrestres (COTER), a destinação de Recursos Específicos para atender as

necessidades das Forças de Emprego Estratégico (FEE) nas atividades de preparo

específico de interesse da Força Terrestre, que devem ser incluídos, anualmente, no

Contrato de Objetivos do COTER e ainda, a previsão de alocação de recursos para

o adestramento avançado em Defesa Externa das FEG.

No que se refere ao material, o mesmo é expresso através do Quadro de

Distribuição de Material dos elementos de emprego, incluindo as necessidades
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decorrentes, durante todo o seu ciclo de vida do mesmo. Algumas OM do EB

receberam meios de IRVA por meio de aquisições de materiais no contexto dos

Programas Estratégicos do Exército. Tais materiais representam um avanço

tecnológico e podem proporcionar a aptidão necessária à Bda Bld nas tarefas da

função de combate Inteligência. Com isso, sugere-se a previsão nos QCP, dos

seguintes materiais:

● Nos BIB - 2 (dois) Radares de Vigilância Terrestre e 1 (um) Sistemas de

Aeronave Remotamente Pilotada (SARP), para a Seção de Vigilância

Terrestre; e 12 (doze) Binóculos de Visão Termal, sendo 2 (dois) para a

Seção de Vigilância Terrestre, 1 (um) para a Tu SARP, 3 (três) para as Tu

Caçadores e 6 (seis) para o Pelotão de Exploradores.

● Nos RCC - 2 (dois) Radares de Vigilância Terrestre e 1 (um) Sistemas de

Aeronave Remotamente Pilotada (SARP), para a Seção de Vigilância

Terrestre; e mais 3 (três) Binóculos de Visão Termal, sendo 1 (um) para a

Tu SARP e 2 (dois) para o Pelotão de Exploradores, uma vez que já

existe a previsão em QCP de 5 (cinco), sendo 1 (um) na Seção de

Vigilância Terrestre e 4 (quatro) no Pelotão de Exploradores.

● No GAC AP - 1 (um) Equipamento de Monitoramento de Radares de

Vigilância Terrestre para a Bateria Comando; 12 (doze) Binóculos de

Visão Termal, 4 (quatro) a 12 (doze) mini SARP de asa rotativa (DRONE),

e mais 3 (três) Telêmetros Laser, uma vez que já existe a previsão de 9

(nove) no QCP, para os Grupos de Observação Avançada da Seção de

Reconhecimento e Observação das Baterias de Obuses.

● Na Bia AAAe AP - mais 1 (um) Sensor Radar para a Defesa Antiaérea de

Baixa Altura, uma vez que já existe 3 (três), para Seção Antiaérea, ou a

inserção no QCP dos radares existentes nas 16 (dezesseis) VBC DA Ae

Gepard 1A2. Ainda, 1 (um) Sensor Radar para a Defesa Antiaérea de

Média Altura.

● No Esqd C Mec - 3 (três) Sistemas de Aeronave Remotamente Pilotada

(SARP) para as Turmas SARP; e mais 1 (um) Radar de Vigilância

Terrestre, pois já existe a previsão de um, para a Turma de Vigilância

Terrestre, do Grupo de Vigilância Terrestre e Observação; e mais 17

(quinze) Binóculos de Visão Termal, sendo 1 (um) para a Seção de

Vigilância Terrestre, 2 (dois) para a Turma SARP, 2 (dois) para as Turma
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Caçadores e 12 (doze) para o Pelotão de Exploradores, uma vez que já

constam 9 (nove) no QCP, sendo 1 (um) para a Seção de Vigilância

Terrestre, 1 (um) na Turma SARP, 1 (um) na Turma de Caçadores e 6

(seis) no Pelotão de Exploradores; e ainda, 4 (quatro) VBTP-MR, 6X6,

Guarani para o Pelotão de Comando e Apoio, sendo 2 (duas) dotadas de

Sistema de Armas Remotamente Controlada (SARC) UT30BR para o

Grupo de Comando do Esquadrão e 2 (duas) com Sistema de Armas

Remotamente Controlada giro-estabilizada REMAX, para o Grupo de

Vigilância Terrestre e Observação.

● Na Cia Com Bld - 1 (um) Sistema de Integração de Radares de Vigilância

Terrestre, dotado de equipamentos de interface e integração de Radares,

proposta na Seção de Integração de Radares de Vigilância Terrestre, dos

Pelotões de Comunicações.

Estes materiais sugeridos seriam uma hipótese ideal de previsão em QCP e

na impossibilidade de atender ao exposto devido ao custo elevado, uma sugestão

seria a distribuição de ao menos um material citado para cada OM, de forma a criar

um núcleo mínimo empregando os materiais, de forma a dar continuidade no tocante

ao domínio da técnica e tática de emprego dos mesmos e ainda, considerando como

prioridade a FEE.

O fator educação compreende todas as atividades continuadas de

capacitação e habilitação, para o desenvolvimento do pessoal quanto à sua

competência individual requerida, que deve ser entendida como a capacidade de

integrar conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências, para decidir e

atuar em situações diversas (BRASIL, 2019a). No âmbito da Brigada Blindada, o

fator educação deve ser observado caso sejam feitas as modificações sugeridas, no

tocante a distribuição dos materiais para as OM. Nesse caso, os novos

equipamentos demandam a capacitação do pessoal para o desenvolvimento das

competências requeridas para o eficiente emprego desses meios em operações,

particularmente nas operações ofensivas. Devem ser buscados cursos fora da Força

em empresas fabricantes e especializadas, até que algum Centro de Instrução

adquira capacidade de conduzir a habilitação para capacitar e certificar na operação

de radares terrestres ou antiaéreos, dos meios optrônicos disponíveis, como a UT30,

REMAX, Binóculo Termal e demais meios tecnológicos.
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O aspecto pessoal da função de combate Inteligência é impactado no tocante

aos cargos previstos e existentes. Este aspecto considera uma abordagem

destinada para a geração de capacidades, com ações relacionadas à dimensão

humana da Força, demandando, principalmente, planejamento e controle das

competências necessárias (BRASIL, 2019a). Com isso, propõe-se alterações nos

Quadros de Cargos das Organizações Militares subordinadas da Brigada Blindada,

ativando cargos suprimidos no sistema de pessoal, para possibilitar a capacidade

requerida do conceito IRVA. Dessa forma, propõe-se a ativação dos seguintes

cargos:

● Nos BIB - de todos os previstos na Seção de Vigilância Terrestre, de uma

das equipes da Turma de Caçadores e da maior parte dos cargos do

Pelotão de Exploradores.

● Nos RCC - todos os previstos na Seção de Vigilância Terrestre e alguns

cargos do Pelotão de Exploradores.

● No GAC AP - vários cargos na Seção de Reconhecimento da Bateria

Comando e três dos quatro Grupos de Observação Avançada da Seção

de Reconhecimento e Observação das Baterias de Obuses.

● Na Bia AAAe AP - a maioria dos cargos do Grupo de Inteligência.

● No Esqd C Mec - todos os previstos na Equipe de Caçadores e no Grupo

de Vigilância Terrestre e Observação.

● Na Cia Com Bld - não há necessidades significativas que comprometam o

cumprimento das missões referentes ao conceito IRVA.

A infraestrutura engloba todos os elementos estruturais, como instalações

físicas, equipamentos e serviços necessários, que possibilitam o preparo e o

emprego das frações (BRASIL, 2019a). A infraestrutura das OM e da Brigada

Blindada sofrerá impactos para adequar-se ao uso dos meios de IRVA, caso seja

feita a distribuição dos materiais. As instalações de preparo devem adequar-se para

atender às novas demandas de instrução, como no caso do uso de equipamentos de

simulação, por exemplo, com a criação de salas de simulação virtual e pistas de

treinamento do emprego das novas tecnologias agregadas. Ademais, necessita da

implementação de um Centro de Coordenação de Operações para o Cmdo da Bda,

com capacidade de integrar todos os sensores e manter o contínuo ciclo de

inteligência e operações. Ainda, adaptar as existentes ou construir estufas com
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desumidificadores para armazenar os aparelhos ópticos e optrônicos, possibilitando

a manutenção dos materiais, durante todo o seu ciclo de vida.

Conclui-se, com base nos fatores organização, adestramento, material,

educação, pessoal e infraestrutura, que para implementar o uso de novos materiais

de IRVA, a Bda Bld necessita executar diversas adequações, com foco na

efetividade de sua capacidade operativa de inteligência em Operações Ofensivas.

Os novos meios tecnológicos adquiridos pelo Exército, garantem a obtenção de

capacidades, permitindo realizar com menores riscos, as missões da Bda Bld, que

por suas características, são decisivas no combate, requerendo o aprimoramento do

seu adestramento em ações de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição

de Alvos e ampliando o seu efeito dissuasório.

Por ser vocacionada para o emprego decisivo nas operações militares, a Bda

Bld deve possuir preferência no tocante ao recompletamento de pessoal e de

material, os quais são regulados no Plano Estratégico do Exército (PEEx), cabendo

aos órgãos de Direção Setorial fazerem gestões para alterar o panorama atual.

Maior prioridade deve receber a 5ª Bda C Bld, atualmente designada como Força de

Emprego Estratégico do Exército, incluindo a destinação de recursos financeiros,

possibilitando que tenha seu preparo completo para ser capaz de atuar em qualquer

parte do território nacional ou no exterior, visando as Hipóteses de Emprego

estabelecidas.

Por fim, conclui-se que há óbices a serem mitigados para que as Brigadas

Blindadas possam atender aos fatores determinantes das capacidades operacionais,

que restringem o atingimento pleno do emprego dos meios de Inteligência,

Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos em Operações Ofensivas.

“Em geral, os homens julgam mais pelos olhos

do que pela inteligência, pois todos podem ver,

mas poucos podem compreender o que veem”.

Nicolau Maquiavel (1469-1527)

“ANTES DE TUDO, INTELIGÊNCIA”!
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