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1. INTRODUÇÃO

A  necessidade  de  uma  nação  defender  seus  interesses  está  diretamente

relacionada  com seu  potencial  bélico  e,  a  partir  da  Primeira  Grande  Guerra,  o

emprego de viaturas blindadas tem sido utilizado como um importante instrumento

de demonstração de força e um fator de desequilíbrio nos conflitos bélicos. Após a

Segunda Guerra Mundial, durante os combates mais recentes como a Guerra de

Kosovo (1998), ficou evidente mais uma vez que as viaturas blindadas sobre rodas

mostraram-se eficientes no que se refere à mobilidade estratégica: 

Enquanto a “Kosovo Force” (KFOR) avançava muito lentamente pelo sul de
Kosovo,  procurando  atingir  sua  capital,  Prístina,  sem  confrontos  com  o
exército  Sérvio,  tropas  pára-quedistas  russas  a  serviço  da  “Stabilisation
Force" (SFOR) saíram da Bósnia nos seus blindados BTR-80 e, usando as
auto-estradas sérvias, em menos de 24 horas atingiram a capital do Kosovo,
antecipando-se à chegada da KFOR e ocupando o aeroporto. Esta manobra
de antecipação, usando meios terrestres, só foi possível graças à rapidez
dos blindados sobre rodas (THOMÉ, 2004). 

Pinheiro  (2003) aponta  que  após  a  II  Guerra  Mundial,  a  Doutrina  Militar

Terrestre  (DMT)  e  a  tecnologia  bélica  sofreram  uma  evolução  extremamente

acelerada. O desenvolvimento de novos materiais de emprego militar e a própria

doutrina  propiciaram modificações  substanciais  no  âmbito  mundial.  Junto  a  isso

verificou-se que a  mobilidade no campo de batalha  e a consciência situacional

proporcionada  pelo  emprego  de  viaturas  mecanizadas,  tornaram-se  fatores

essenciais  para  a  melhor   aplicação de princípios  de guerra  como por  exemplo

surpresa, massa e manobra.

Dentro  deste  contexto,  sendo  o  Brasil,  uma  das  maiores  economias  do

mundo  e  possuidor  de  um  vasto  e  rico  território,  notou-se  que  “o  crescente

desenvolvimento do Brasil deve ser acompanhado pelo aumento do preparo de sua

defesa contra ameaças e agressões” (BRASIL, 2008, p.41). Com este objetivo o

poder político criou em 2008 a Estratégia Nacional de Defesa (END), que direciona

a transformação da defesa nacional.

A  presente  Estratégia  Nacional  de  Defesa  trata  da  reorganização  e

reorientação das forças armadas, da organização da base industrial de defesa e da

política de composição dos efetivos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Ao



propiciar  a  execução  da  Política  Nacional  de  Defesa  com  uma  orientação

sistemática e  com medidas  de implementação,  a  Estratégia  Nacional  de Defesa

contribuirá para fortalecer o papel cada vez mais importante do Brasil  no mundo

(BRASIL, 2008, p.42).

Seguindo  as  diretrizes  da  END,  o  Ministério  da  Defesa  criou  o  Plano  de

Articulação e Equipamentos de Defesa (PEAD). Que, em longo prazo, representa a

consolidação dos detalhados planos de recomposição da capacidade operativa das

forças armadas. 

Através  desse  plano  foram criados  sete  Projetos  Estratégicos  do  Exército

(PEE),  entre  eles  o  PEE  GUARANI.  Este  projeto  pretende  implantar  até  2031

organizações capacitadas a operar com as plataformas de combate preparadas para

as  exigências  do  combate  moderno.  Surge  desta  forma  uma  nova  natureza  da

Infantaria no Exército Brasileiro (EB): infantaria mecanizada (Inf Mec).

1.1 PROBLEMA

A  nova  família  de  blindados  sobre  rodas  do  Exército  (NFBR)  permitiu  a

transformação  de  algumas  organizações  militares  de  infantaria  motorizada  em

mecanizada.  Essa mudança,  que  teve  como  pioneira  a  então  15ª  Brigada  de

Infantaria Motorizada, situada em Cascavel (PR),  deverá resultar em um novo tipo

de tropa capaz  de atuar principalmente em operações ofensivas, com a máxima

utilização  de  ataques  de  oportunidade,  infiltrações,  desbordamentos  e

envolvimentos, valorizando a destruição do inimigo e a decisão da batalha no mais

curto prazo possível. 

O combate deverá ser conduzido com grande ímpeto realizando ações mais

profundas  no  campo  de  batalha  e  em  larga  frente,  exigindo  maior  mobilidade

através  campo,  maior  proteção  blindada  e  equipamentos  com  meios  de

comunicações compatíveis com as frentes onde serão empregadas, bem como um

sistema  de  comando  e  controle  (C²)  mais eficiente do  que seu  inimigo,

possibilitando que a tropa possa reagir com mais rapidez que seu oponente. 

Para  que  o  referido  sistema  atinja  sua  eficiência,  a  função  de  combate

comando  e  controle  engloba  uma  gama  de  atividades  mediante  as  quais  os

comandantes, em diversos escalões, planejam, dirigem, coordenam e controlam o

emprego  das  tropas  dispostas  no  terreno  e  os  meios  em  operações  militares,

constituindo assim elo que une os escalões superior e subordinado (BRASIL, 2015).



O COMANDO integra o conjunto de atividades com as quais o comandante
exerce  sua  autoridade  impondo  sua  vontade  e  intenção  em  formas  de
ordens;  e  o  CONTROLE integra  o  conjunto  de  atividades  mediante  as
quais  o  comandante  conduz  as  operações,  dirigindo  e  coordenando  as
forças  e  os  meios  destinados  para  o  cumprimento  da  missão  (BRASIL,
2015, p. 3-1, grifo nosso). 

Deste modo, chegamos ao seguinte problema: 

Considerando as três atividades de C² a seguir: operar posto de comando,

realizar gestão do conhecimento e da informação, e conduzir a gestão dos espaços

cibernético e eletromagnético. Quais são as possibilidades e limitações do emprego

do BI Mec, quando comparado com a doutrina existente na função de combate C²,

durante o ataque frontal/penetração/infiltração?

1.2 OBJETIVOS

A  fim  de  atender  às  necessidades  operacionais  inerentes  à  consciência

situacional de um comandante de batalhão de infantaria mecanizado e seu estado-

maior,  o  presente  estudo pretende  analisar  as características  e peculiaridades

(possibilidades  e  limitações) do emprego do BI Mec, na função de  combate

comando e controle em um ataque frontal/penetração/infiltração, comparando com a

doutrina de outros exércitos e as experimentações doutrinárias existentes.

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

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo:

a. Identificar as características dos combates modernos pós II Guerra Mundial; 

b. Identificar  as  características  do  batalhão  de  infantaria  mecanizado  nas

operações ofensivas utilizando as formas de manobra: ataque frontal, penetração e

infiltração;

c. Identificar  a  importância  das  seguintes  atividades  da  função  de  combate

comando e controle: operar posto de comando, realizar gestão do conhecimento e

da informação, e conduzir a gestão dos espaços cibernético e eletromagnético;

d. Analisar as possibilidades e limitações do batalhão de infantaria mecanizado

com relação à função de combate comando e controle durante um ataque frontal/

penetração/ infiltração levando em consideração as seguintes tarefas relacionadas

às atividades citadas anteriormente: execução das operações táticas, manutenção

da continuidade do C², estabelecimento de redes e sistemas de informações.



e. Comparar  a  doutrina  dos  batalhões  de infantaria  mecanizado  do  Exército

Brasileiro com de outros países.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

A função de combate comando e controle apóia a tomada de decisão, a

coleta e a difusão de informações relevantes durante as operações, auxiliando no

melhor entendimento e na concepção de uma visão mais  ampla por  parte dos

comandantes em todos os níveis (consciência situacional). 

É de grande relevância analisar as possibilidades e limitações dos batalhões:

Grande uso de viaturas blindadas, com funções operacionais, de apoio ao
combate  e  logísticas;  utilização  de  Sistemas  de  Comando  e  Controle
calcados  em  modernos  e  eficientes  sistemas  de  comunicações  e  de
inteligência, na informatização, no sensoriamento e na guerra eletrônica; e
grande  preocupação  com  a  prevenção  ao  fratricídio,  a  fim  de  não
influenciar negativamente a opinião publica em geral (MORGADO, 2007,p.
05). 

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

respeito de um tema atual (infantaria mecanizada) e de suma importância para a

evolução do poderio bélico do Exército Brasileiro, do qual se espera um importante

papel no cenário dos conflitos modernos.

O trabalho pretende, ainda, contribuir com a recente doutrina sobre a função

de  combate  comando  de  controle  da  tropa  de  infantaria  mecanizada  durante

operações  ofensivas,  servindo  de  pressuposto  teórico  para  outros  estudos  que

sigam nesta mesma linha de pesquisa.

2. METODOLOGIA

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento

das fontes, entrevista com especialista e questionários.

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

conceitos  de  pesquisa  qualitativa,  pois  as  informações  obtidas  por  meio  dos

questionários  foram  fundamentais  para  a  compreensão  das  possibilidades  e

limitações do sistema de Comando e Controle da Viatura Blindada para Transporte

de Tropa Média de Rodas Guarani (VBTP-MR Guarani).

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



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

exigiu uma familiarização inicial, materializada pela entrevista exploratória e seguida

de  questionário  para  uma  amostra  com  vivência  profissional  relevante  sobre  o

assunto.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

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

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

revisão de literatura no período de jan/1998 a jun/2017.

O  limite  anterior  foi  determinado  almejando  incluir  uma  análise  sobre  o

emprego  de  viaturas  blindadas  sobre  rodas  pela  Rússia  durante  o  incidente  de

Pristina  (Kosovo),  em  12  de  junho  de  1999,  onde  foi  observada  uma  grande

capacidade  de  mobilidade.  Entretanto,  a  doutrina  sobre  tropa  de  infantaria

mecanizada ainda está em fase de implantação e estudos no Exército Brasileiro, e

ainda  não  há  manuais  de  campanha  que  abordem  com detalhes  a  Função  de

Combate Comando e Controle durante seu emprego em uma operação ofensiva.

 Foram  utilizadas  as  palavras-chave  mecanizado,  comando  e  controle,

blindado,  combate,  ataque,  consciência  situacional  e  tecnologia,  juntamente  com

seus correlatos em inglês e espanhol em sítios eletrônicos de procura na internet,

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

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

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

complementado pela  coleta  manual  de relatórios de exercícios militares,  revistas

tratando  sobre  as  características  da  VBTP-MR  Guarani,  bem como  projetos  de

manuais de campanha referentes ao tema no EB.

Quanto  ao  tipo  de  operação  militar,  a  revisão  de  literatura  limitou-se  a

operações ofensivas, com enfoque nas formas de manobras frontal, penetração e

infiltração.

a. Critério de inclusão:

- Estudos que abordam o emprego de tropas de natureza mecanizada em

operações de ofensivas; 

-  Estudos  cujo  foco  central  seja  relacionado  estritamente  à  descrição

tecnológica e/ou aos equipamentos militares com finalidade de proporcionar uma

melhor consciência situacional do comandante de fração durante um ataque; 



-  Estudos  qualitativos  sobre  as  características  do  sistema  de  Comando e

Controle da VBTP-MR Guarani; e  

b. Critério de exclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, não relacionados a

operações ofensivas ou tropas de natureza mecanizada.

2.2 COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

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

entrevista exploratória e questionário.

2.2.1 Entrevistas

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências

relevantes,  foram  realizadas  entrevistas  exploratórias  com  os  seguintes

especialistas:

Nome Justificativa

GILLIARDY BORGES DA SILVA – Cap EB Experiência como oficial em Unidade de infantaria
mecanizada.

BRUNO ACERBI – Cap EB
Experiência como oficial em Unidade de infantaria
mecanizada.

ROBERTO MARTINS FERNANDES – 

Cap EB

Experiência como oficial em Unidade de infantaria
Blindada.

QUADRO 1 – Quadro de especialistas entrevistados
Fonte: O autor

2.2.2 Questionário

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

exerceram ou exercem funções de comando em tropas de natureza mecanizada do

EB. 

A  amostra  selecionada  para  responder  aos  questionários  foi  restrita  aos

oficiais que participaram de experimentações doutrinárias em tropas de infantaria

mecanizada e ou comandaram frações mecanizadas em exercícios ou operações.

Dessa forma, utilizando-se dados obtidos nos relatórios das operações, dos

exercícios, das experimentações e das consultas bibliográficas, a população a ser

estudada foi estimada em aproximadamente 50 (cinqüenta) militares. A fim de atingir

uma maior confiabilidade das induções realizadas, buscou-se atingir uma amostra



significativa, utilizando como parâmetros o nível  de confiança igual a 90% e erro

amostral  de 10%. Nesse sentido,  a amostra  dimensionada como ideal  foi  de 45

(quarenta e cinco).

A amostra contemplou oficiais intermediários (capitães) e oficiais subalternos

(tenentes) que alguns que detinham experiências nas missões supracitadas. Dessa

feita,  foram  distribuídos  questionários  para  50  (cinquenta)  oficiais  do  EB  com

experiência no emprego de tropas de infantaria mecanizada.

A  amostra  foi  selecionada,  em sua  grande  maioria,  com  militares  da  15ª

Brigada de Infantaria Mecanizada e militares que possuem experiência no emprego

de viaturas Guaranis, de maneira a não haver interferência de respostas em massa

ou  influenciadas  por  episódios  específicos.  A  sistemática  de  distribuição  dos

questionários  ocorreu  de  forma  indireta  (correspondência  ou  e-mail)  para  50

militares que atendiam os requisitos. Deste universo, 47 (quarenta e sete) respostas

foram obtidas  (104% da  amostra  ideal  e  94% dos  questionários  enviados),  não

havendo necessidade de invalidação de nenhuma por preenchimento incorreto ou

incompleto.

Foi  realizado  um  pré–teste  com  3  capitães-alunos  da  Escola  de

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

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

instrumento de coleta de dados.  Ao final do pré-teste, não foram observados erros

que justificassem alterações no questionário e, portanto, seguiram-se os demais de

forma idêntica.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pesquisando sobre a evolução dos combates conclui-se que as tropas de

natureza motorizada foram criadas com a missão de fornecer uma resposta imediata

e  uma  reação  ampliada.  Porém,  num  cenário  de  combate  moderno  com

características  não  linear,  cresce  de  importância  a  proteção  blindada  aliada  a

manobra tática, que segundo (BRASIL, 2015), representa o ápice da combinação do

fogo, do movimento e da ação de choque:

Na Segunda Guerra Mundial (2ª GM) o exército alemão criou a “blitzkrieg”, o
combate de movimento, valorizando-se a manobra, a velocidade e surpresa.
Esse modo de combater ficou conhecido como guerra de 3ª geração, a qual



se busca, a grosso modo, por meio de manobras desbordantes, atingir  o
inimigo em profundidade a fim de causar o colapso das suas operações e,
dessa forma, reduzir não só sua capacidade de organização, mas também
de tomada de decisão. As tropas blindadas, em razão de sua natureza, são
as mais aptas para esse tipo de guerra (SOUZA, 2010, p. 22). 

Podemos citar também como características do combate moderno: 

-uso  maciço  de  tecnologia,  seja  por  ela  estar  agregada  nos  materiais,
viaturas e armamentos, ou através da utilização de satélites e computadores
para o gerenciamento das informações de combate;
-ativa  participação  de  guerra  eletrônica,  utilizando  o  espectro
eletromagnético;
-grande uso de viaturas blindadas com funções operacionais, de apoio ao
combate e logísticas;
-utilização de sistemas  de comando e controle  calcados em modernos e
eficientes sistemas de comunicações e de inteligência, no sensoriamento e
na guerra eletrônica;
-grande  preocupação  com  a  prevenção  ao  fratricídio,  a  fim  de  não
influenciar negativamente a opinião pública em geral (MORGADO, 2010, p.
04).

A doutrina enfatiza as operações ofensivas, conduzidas com grande ímpeto,

priorizando  as  manobras  de  flanco,  e  buscando  conduzir  ações  em  toda  a

profundidade do campo de batalha. Utilizando-se de operação decisivas durante o

ataque, caso o objetivo seja destruir o inimigo, como uma ação imediata e impulsiva

dirigida contra uma vulnerabilidade do adversário que é maximizada pela rapidez,

surpresa e choque (BRASIL, 2014). 

De  acordo  com  os  fatores  da  decisão  (missão,  inimigo,  terreno,  meios,

tempo), o Cmt da operação deverá optar por realizar um ataque coordenado ou de

oportunidade. Sendo que o primeiro, o qual iremos focar neste artigo científico, exige

tempo suficiente para um exame de situação detalhado por parte do comandante de

batalhão e seu estado-maior. 

Na execução do ataque coordenado, a força atacante manobra para obter

uma vantagem sobre o inimigo, cerrar sobre ele e destruí-lo, utilizando-se de cinco

formas de manobras (desbordamento, envolvimento, ataque frontal,  penetração e

infiltração), porém este trabalho limita-se a abordar apenas as três que envolvem

movimentos frontais: a penetração, o ataque frontal, e a infiltração (BRASIL, 2014). 

O ataque frontal é uma forma de manobra que incide ao longo de toda a

frente do inimigo com a mesma intensidade, aplicando-se um poder de combate



muito superior sobre um adversário fraco ou desorganizado (BRASIL, 2015).

A penetração é a forma de manobra que o atacante, dispondo de um forte

apoio de fogo, rompe o dispositivo inimigo concentrando forças superiores no local

onde o adversário possui mais deficiência em sua defesa. O sucesso dependerá da

capacidade do BI Mec obter a surpresa e neutralizar as armas anticarros do inimigo. 

Já a manobra de infiltração, utiliza-se de um deslocamento dissimulado para

desdobrar uma força a retaguarda da posição inimiga, visando contribuir diretamente

para o sucesso da missão do escalão superior. Porém não costuma ser utilizada por

um  BI  Mec,  sendo  mais  adequada  para  as  unidades  de  infantaria  motorizada

(BRASIL, 2013).

O  ataque  frontal  e  penetração  são  empregados  quando  não  há  flancos

expostos  ou  vulneráveis  na  defesa  inimiga,  o  que  possibilita  a  realização  de

manobras de desbordamento ou envolvimento (BRASIL, 2013).  Essas manobras,

com  movimento  de  flanco,  permitem  explorar  com mais  eficiência  as  principais

características da tropa de natureza mecanizada: mobilidade, flexibilidade, proteção

blindada, ação de choque (resultante da mobilidade, potência de fogo e proteção de

blindada), e sistema de comunicações amplo e flexível.

A coordenação e o controle do BI Mec  durante o ataque são assegurados

pelo  uso  adequado  e  oportuno  dos  meios  de  comunicações  disponíveis  e  pela

adoção de medidas de coordenação e controle (BRASIL, 2013). Porém, durante o

planejamento,  o Cmt BI  Mec deve atentar para utilizar  o mínimo de medidas de

coordenações  restritivas  para  manter  o  grau  de  controle,  permitindo  a  máxima

liberdade  de  ação  aos  elementos  subordinados.  Diante  disso,  o  Sistema  de

Comando  e  Controle  deve  ser  ágil  e  eficiente,  sendo  capaz  de  manter-se  em

funcionamento mesmo sob interferências do inimigo ou após perda de instalações

de comando (BRASIL, 2013). Para tal, as atividades da função de combate C2 serão

ferramentas  indispensáveis,  porém  destaco  abaixo  as  três  que  foram  foco  de

estudos na presente pesquisa: 

- operar posto de comando;

- realizar a gestão de conhecimento e da informação;

- conduzir a gestão dos espaços cibernético e eletromagnético.

A  primeira  atividade  de  comando  e  controle  foco  do  nosso  estudo  foi  a



operação de posto de comando e controle (PC). O PC, durante um ataque, deverá

contar com as instalações e pessoal necessários para que o comandante possa

exercer o comando efetivamente, proporcionando o devido controle das operações

em tela (BRASIL, 2015). 

De  acordo  com  os  fatores  da  decisão,  o  escalonamento  do  posto  de

comando compreende: PC principal (PCP) e PC tático (PCT). Este será localizado

próximo a um posto de observação (PO) e em função das características da área de

operações, possibilidades do inimigo e situação tática. Com a finalidade de permitir

ao  comandante  da  tropa  acompanhar  de  perto  as  operações,  proporcionando

rapidez, agilidade e flexibilidade em toda a zona de ação de seu batalhão (BRASIL,

2015). 

O questionário foi dividido em 3 (três) partes de acordo com as atividades de

comando e controle mencionadas anteriormente.  Iniciamos o questionário com a

pergunta Nr 1 que  buscou avaliar o emprego da Viatura Blindada Especial Posto de

Comando (VBE PC-MR), orgânica de um BI Mec, durante um ataque coordenado.

De acordo com o gráfico abaixo, o resultado da pergunta apontou que o emprego da

VBE PC-MR, orgânica de um BI Mec, é um fator favorável (62,5%) ou altamente

favorável (37,5%) durante um ataque coordenado.

GRÁFICO  01 –  Opinião  da  amostra  sobre  o  emprego  da  Viatura  Blindada  Especial  Posto  de
Comando (VBE PC-MR), orgânica de um BI Mec, durante um Ataque coordenado

Fonte: O autor

A operação de posto de comando tático (atividade da função de combate C²)

sob a plataforma de uma Viatura Guarani (VBE PC-MR) aumenta as condições do

Cmt se deslocar  em qualquer parte  da frente da zona de ação do BI  durante o

ataque, considerando seu melhor rendimento no deslocamento através campo e sua

capacidade  anfíbia,  permitindo  a  transposição  de  alguns  cursos  d’águas,  isso

corrobora com o gráfico 01, resultado da primeira pergunta do questionário. 



Na segunda parte do questionário  (perguntas Nr 2, 3 e 4),  a atividade de

comando e controle a ser estudada é a gestão do conhecimento e da informação. A

gestão  do  conhecimento  é  a  arte  de  criar,  organizar,  aplicar  e  transferir

conhecimento para facilitar a consciência situacional e a tomada de decisão, já a

gestão  da  informação  é  o  processo  que  permite  o  fluxo  de  informações  para

melhorar a compreensão e a tomada de decisões (BRASIL, 2015). 

A  pergunta  Nr  2  do  questionário  objetivou  avaliar  o  apóio  do  processo

decisório do comandante durante um ataque coordenado, através da capacidade do

sistema de comando e controle da viatura Guarani, estabelecendo redes locais com

transmissão  de  dados.  De  acordo  com  o  gráfico  02,  representado  abaixo,  o

resultado da pergunta apontou que poucos militares atribuíram como insuficiente

(12,1%) a capacidade do Sistema de C2 da viatura Guarani estabelecer redes locais

com transmissão de dados, enquanto os demais consideraram satisfatória (57,6%),

ou muito satisfatório (30,3%). 

GRÁFICO 02– Opinião da amostra sobre a capacidade do Sistema de C2 da viatura Guarani estabelecer redes
locais com transmissão de dados

Fonte: O autor

A  capacidade  de  estabelecimento  de  redes  para  transmissão  de  dados,

apontada como um aspecto positivo pela maioria da amostra entrevistada conforme

gráfico 02, constou no relatório de experimentação doutrinária- 2015, de 11 de Jan

16 da 15ª Bda Inf Mec- Fl 10/13, onde foram registradas as seguintes observações: 

-sistema intercomunicador bastante adequado e eficiente;

- de fonia (rádio) muito eficiente, onde verificou-se que os “headset” vedam

totalmente  o  ruído  externo,  permitindo  que  a  clareza  e  a  intensidade  das

transmissões fossem 5/5.

Porém foi levantada uma consideração com relação ao ajuste da potência do

rádio. Pois foi verificado que quando se utilizava uma alta potência, não era possível



realizar a comunicação entre as VBTP que estavam próximas no terreno. 

A pergunta Nr 3 foi com relação à capacidade de C² e consciência situacional

para  apoiar  as  operações  de  alto  grau  de  descentralização  em  grandes

profundidades, como um ataque de penetreção. E observou-se que a maioria dos

militares (51,5%) considerou positivo os meios de comunicações da viatura Guarani.

GRÁFICO 03– Opinião da amostra sobre capacidade de comando e controle e consciência situacional para
apoiar as operações de alto grau de descentralização, e em grandes profundidades

Fonte: O autor

Ainda  sobre  “gestão  do  conhecimento  e  da  informação“,  o  Sistema  de

Gerenciamento do Campo de Batalha (SGCB) é uma ferramenta tecnológica que

fornece aos comandantes de todos os escalões informações sobre posições atuais

de todas as viaturas, necessidade de munição e combustível, situação do inimigo

em tempo real, e etc. 

Quando questionado  na  pergunta  Nr  4  sobre  a  possibilidade  de  se  evitar

fratricídio  utilizando  o  SGCB durante  um ataque  coordenado,  a  maioria  (60,6%)

considerou essa ferramenta importante conforme consta no gráfico 04. 

GRÁFICO 04 – Opinião da amostra sobre a possibilidade de se evitar fratricídio utilizando o SGCB
durante um ataque coordenado

Fonte: O autor

O Relatório Nr 002/13, do 33º BI Mec sobre uma experimentação doutrinária

ocorrida na guarnição de Cascavel no período entre 8 e 11 de outubro de 2012,



relata sobre o deslocamento embarcado de uma tropa mecanizada da Z Reu até a P

Atq durante um ataque coordenado. Nesse evento foi destacada que a “dificuldade

ou a falta de ligações e comunicações no decorrer do ataque poderá resultar em

fratricídio.

Os resultados das perguntas Nr 2, 3 e 4 relacionadas nos seus respectivos

gráficos confirmam com as informações constantes no relatório de experimentação

doutrinária-  2015,  de  11  de  Jan  16  da  15ª  Bda  Inf  Mec-  Fl  10/13,  onde  foram

registradas as seguintes observações sobre o SGCB: 

A  ferramenta  principal  do  Sistema  GCB  é  a  navegação  no  terreno,
permitindo acompanhar  em tempo real  o posicionamento  das  VBTP-MR,
inclusive com detalhes altimétricos e planimétricos da região do exercício.
Essa ferramenta se torna muito útil para a navegação e para as medidas de
coordenação e controle do Cmt Pel Fuz Mec com as demais Cmt VBTP-MR.
Ela permite, inclusive, um estudo pormenorizado do terreno e a confecção
de um esquema de manobra (Experimentação Doutrinária, 2015).

Sem  dúvida,  ficou  constatado  tratar-se  de  um  recurso  que  expandiu  a
capacidade de comando e controle da tropa mecanizada quando comparada com a
tropa de motorizada. Porém, foram levantadas algumas limitações do SGCB durante
as  entrevistas  realizadas  com os  militares  que  participaram de  experimentações
doutrinárias sobre o assunto tratado:

-  o  sistema  não  possibilita  a  obtenção  das  coordenadas  de  determinado
ponto;

-instabilidade do sistema (travamento e lenta atualização do posicionamento
das VBTP);

- limitação das ferramentas de interface e de utilização para identificação de
posições inimiga, dos obstáculos e confecções de esquema de manobra;

- os símbolos (calungas) representativos das VBTP são muito grandes, e não
são  proporcionais  ao  zoom  da  carta  na  tela  do  aparelho,  ocorrendo  uma
sobreposição de imagens;

-  falta de ajuste de luminosidade da tela,  o que atrapalha a visão do Cmt
VBTP ao entrar na disciplina de luzes durante um combate noturno.

Na  terceira  parte  da  entrevista  foi  tratado  sobre  “gestão  dos  espaços

cibernético  e  eletromagnético” (atividade  da  função  de  combate  C²).  O manual

EB20-MC-10.205,  relata  que  para  se  ter  sucesso  em  operações  terrestres,  as

atividades eletromagnéticas e cibernéticas devem ser integradas e sincronizadas em

todos os escalões de comando e funções de combate. O gráfico abaixo aponta que

42% da amostra  respondeu que o sistema de comunicações da viatura  Guarani

opera com segurança as informações em ambiente hostil de guerra eletrônica e em

ambiente cibernético e 42% respondeu que essa segurança é parcial.



GRÁFICO 05 – Opinião  da amostra sobre a capacidade do Sist  C2 da Vtr  Guarani,  através do
SGCB,  operar  com  segurança  as  informações  em  ambiente  hostil  de  guerra
eletrônica e em ambiente cibernético desfavorável

Fonte: O autor

O relatório de experimentação doutrinária- 2015, de 11 de Jan 16 da 15ª Bda

Inf Mec- Fl 07/13 fez menção positiva para a possibilidade de criptografia  de dados,

mas  relata  que  o  aspecto  segurança  das  comunicações  não  foi  totalmente

experimentado em sua plenitude devido à impossibilidade da força oponente realizar

um ataque eletrônico no sistema de comando e controle da tropa. 

Após compilar informações das pesquisas bibliográficas, dos questionários e

das entrevistas, observou-se que o sistema de comunicações existente nas viaturas

mecanizadas fornecem aos comandantes em diversos níveis as ferramentas para

explorar  a  consciência  situacional  em  melhores  condições  que  nas  tropas  de

natureza motorizada durante um ataque coordenado. Durante as entrevistas foram

levantadas informações sobre os veículos Stryker. 

Trata-se de uma viatura  de  combate canadense desenvolvida pela General

Dynamics e utilizada pelas forças armadas dos Estados Unidos. Ela foi construída

baseada no modelo suíço Piranha III 8×8. Extremamente móvel, versátil e adaptável

ao  campo  de  batalha,  o  Stryker  recebeu  equipamentos  de  comunicações  que

potencializou ainda mais suas capacidades.

A  2ª  Equipe  de  Combate  da  Brigade  Stryker  /  2ª  Divisão  de  Infantaria,

também conhecida  como 2/2  SBCT,  está  sendo  adaptada  com a  nova  rede  de

comunicações  táticas,  aumentando  a  capacidade  de  comunicação  em  maiores

distâncias, compartilhamento de dados em missão e a consciência situacional. 

O novo sistema de comunicações móveis, conhecido como Capability Set 15

ou  CS  15,  proporciona  uma  melhor  conectividade  e  reduz  a  dependência  das

unidades em comunicações fixas e de visão de linha. 

A tropa Strykers está sendo equipado com as capacidades de comunicação



de rede baseadas em satélite do Warfighter Network Information-Tactical, também

conhecido como WIN-T Increment 2,  e o Blue Force Tracking, também conhecido

como BFT 2.

WIN-T Increment 2, lançado em níveis de brigada e batalhão, permite que a

tropa  implantada  opere  em  terrenos  remotos  e  desafiadores  para  manter

comunicações de voz, vídeo e dados durante a missão.

Os sistemas Blue Force Tracking consistem em um computador, usado para

exibir informações de localização, um terminal de satélite e antena de satélite, usado

para  transmitir  localização  e  outros  dados  militares,  um receptor  do Sistema  de

Posicionamento Global (para determinar sua própria posição), software de comando

e controle (para enviar e receber ordens e muitas outras funções de suporte do

campo de batalha) e software de mapeamento, geralmente na forma de um sistema

de informação geográfica, que traça o dispositivo BFT em um mapa. 

O sistema exibe a localização do veículo hospedeiro numa carta do terreno

projetada num computador, juntamente com as localizações de outras plataformas

(amigo em azul e inimigo em vermelho) em seus respectivos locais. O BFT também

pode ser usado para enviar e receber mensagens de texto e imagens e possui um

mecanismo  para  relatar  as  condições  do  campo  de  batalha  (por  exemplo,  a

localização dos campos minados, os obstáculos do campo de batalha, as pontes

danificadas, etc.).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

compreensão sobre a função de combate comando e controle durante o emprego do

Batalhão de Infantaria Mecanizado nas Operações Ofensivas.

A revisão de literatura possibilitou concluir  que um bom funcionamento do

Sistema de Comando e Controle (SC²), proporciona aos comandantes em todos os

níveis uma melhor  consciência situacional durante um ataque frontal, penetração

ou infiltração. 

Dessa forma, entende-se como positiva a evolução tecnológica trazida pelas

viaturas  da  NFBR,  uma  vez  que  são  dotadas  de  SC²  capaz  de  estabelecer

comunicações a distâncias compatíveis com seu emprego, permitindo também um

acompanhamento  situacional  através  da  visualização  de  outras  viaturas  em



operações na mesma zona de ação e uma boa comunicação entre integrantes de

uma unidade, incluindo fuzileiros que se deslocam a pé valendo-se da proteção

blindada do veículo.

No que se refere as três atividades da função de combate citadas no capítulo

anterior, conclui-se que:

O BI  Mec opera  seu  PCT com vantagens  quando comparado ao  BI  Mtz.

Utilizando-se da rapidez, flexibilidade e agilidade proporcionada pela viatura Guarani

para deslocar e posicionar seu PCT em locais próximos de PO e o mais a frente

possível na zona de ação do Btl. 

Durante um ataque coordenado, o apoio ao processo decisório do Cmt Btl e

seu EM, por meio da gestão do conhecimento e da informação recebidos de suas

tropas em primeiro escalão, compreendem a tarefa de estabelecer redes e sistemas

de informações. A viatura Guarani possui um computador tático militar (CTM) com

alto padrão de robustecimento que utiliza um software Gerenciamento do Campo de

Batalha (GCB) que tem por objetivo proporcionar a consciência situacional para os

Cmt  em  diversos  níveis.  O  Sistema  de  Gerenciamento  do  Campo  de  Batalha

apresenta  ao  comandante,  a  identificação e  o  posicionamento  dos  meios  e  das

tropas de seu escalão bem como dos escalões subordinados e vizinhos de mesmo

nível, com atualizações em curto intervalo de tempo. Podendo ser utilizada como

uma importante ferramenta para se evitar o fratricídio. Permite ainda, a inserção de

símbolos e recursos gráficos na carta digitalizada, assim como confecção e envios

de calcos e pontos de interesse, facilitando até mesmo a emissão de uma ordem

fragmentária.

A proteção de redes de uma unidade está diretamente ligada a capacidade de

negar ao inimigo vantagem no espectro eletromagnético. O SC² do BI Mec possui

Medidas  de Proteção  Eletrônicas (MPE)  que facilitam o manuseio  em ambiente

hostil  de guerra eletrônica: comunicações digitais e criptografadas com ajuste de

potencia de transmissão do equipamento rádio. 

Conclui-se,  portanto,  que  o  batalhão  de  infantaria  mecanizado  possui

vantagens  sobre  uma  unidade  de  natureza  motorizada  durante  um  ataque

coordenado quando falamos das atividades da função de combate abaixo:

- operar posto de comando;



- realizar a gestão de conhecimento e da informação;

- conduzir a gestão dos espaços cibernético e eletromagnético.
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Anexo A - SOLUÇÃO PRÁTICA

A coordenação e o controle do BI Mec  durante o ataque são assegurados

pelo uso adequado e oportuno dos meios de comunicações disponíveis. Diante

disso, o Sistema de Comando e Controle deve ser ágil e eficiente, sendo capaz de

manter-se em funcionamento mesmo sob interferências do inimigo ou após perda

de instalações de comando. Para tal, as 3 (três) atividades da função de combate

C2 estudadas nesse trabalho são indispensáveis: 

- operar posto de comando;

- realizar a gestão de conhecimento e da informação;

- conduzir a gestão dos espaços cibernético e eletromagnético.

O  Sistema  de  Gerenciamento  do  Campo  de  Batalha  utilizado  na  viatura

Guarani  é  uma  ferramenta  tecnológica  que  proporciona  um  elevado  nível  de

consciência  situacional  aos  comandantes  em  diversos  escalões,  através  da

capacidade de identificação e o posicionamento dos meios e das tropas de seu

escalão bem como dos escalões subordinados e elementos vizinhos dispostos no

terreno. O SGCB deve ser utilizado como um meio para se evitar o fratricídio e

seus  efeitos  colaterais.  Porém,  foram  levantadas  algumas  limitações  nesse

sistema:

-  o  sistema não possibilita  a  obtenção das  coordenadas de  determinado
ponto;

-instabilidade do sistema (travamento e lenta atualização do posicionamento
das VBTP);

- limitação das ferramentas de interface e de utilização para identificação de
posições inimiga, dos obstáculos e confecções de esquema de manobra;

-  os símbolos (calungas) representativos das VBTP são muito grandes, e
não  são  proporcionais  ao  zoom da  carta  na  tela  do  aparelho,  ocorrendo  uma
sobreposição de imagens;

- falta de ajuste de luminosidade da tela, o que atrapalha a visão do Cmt
VBTP ao entrar na disciplina de luzes durante um combate noturno.

A tropa americana da 2ª Equipe de Combate da Brigade Stryker / 2ª Divisão

de Infantaria,  também conhecida como 2/2  SBCT,  está sendo adaptada com a

nova rede de comunicações táticas, aumentando a capacidade de comunicação

em maiores distâncias,  compartilhamento de dados em missão e a consciência

situacional. O novo sistema de comunicações móveis, conhecido como Capability

Set  15  ou  CS  15,  proporciona  uma  melhor  conectividade  em  todo  o  SBCT,
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reduzindo a dependência das unidades em comunicações fixas e de visão de linha.

Os  tropa  Strykers  está  sendo  equipado  com  as  capacidades  de

comunicação de rede baseadas em satélite  do Warfighter  Network  Information-

Tactical,  também  conhecido  como  WIN-T,  Increment  2,  Blue  Force  Tracking,

também conhecido como BFT 2,  Joint  Capabilities  Release,  também conhecido

como JCR, software e outros sistemas de comando de missão de última geração. 

O JCR / BFT 2 permite o comando e controle avançado até o pelotão e o

esquadrão,  incluindo  consciência  situacional,  rastreamento  de  força  amiga  e

capacidades de comando de missão. 

Os sistemas Blue Force Tracking consistem em um computador, usado para

exibir  informações  de  localização,  um terminal  de  satélite  e antena  de  satélite,

usado para transmitir localização e outros dados militares, um receptor do Sistema

de  Posicionamento  Global (para  determinar  sua  própria  posição),  software  de

comando e controle  (para enviar  e  receber ordens e  muitas outras funções de

suporte do campo de batalha) e software de mapeamento, geralmente na forma de

um sistema de informação geográfica, que traça o dispositivo BFT em um mapa. 

O sistema exibe a localização do veículo hospedeiro numa carta do terreno

projetada num computador, juntamente com as localizações de outras plataformas

(amigo em azul e inimigo em vermelho) em seus respectivos locais. O BFT também

pode ser usado para enviar e receber mensagens de texto e imagens e possui um

mecanismo  para  relatar  as  condições  do  campo  de  batalha  (por  exemplo,  a

localização dos campos minados, os obstáculos do campo de batalha, as pontes

danificadas, etc.).
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Anexo A - SOLUÇÃO PRÁTICA

A coordenação e o controle do BI Mec  durante o ataque são assegurados

pelo uso adequado e oportuno dos meios de comunicações disponíveis. Diante

disso, o Sistema de Comando e Controle deve ser ágil e eficiente, sendo capaz de

manter-se em funcionamento mesmo sob interferências do inimigo ou após perda

de instalações de comando. Para tal, as 3 (três) atividades da função de combate

C2 estudadas nesse trabalho são indispensáveis: 

- operar posto de comando;

- realizar a gestão de conhecimento e da informação;

- conduzir a gestão dos espaços cibernético e eletromagnético.

O  Sistema  de  Gerenciamento  do  Campo  de  Batalha  utilizado  na  viatura

Guarani  é  uma  ferramenta  tecnológica  que  proporciona  um  elevado  nível  de

consciência  situacional  aos  comandantes  em  diversos  escalões,  através  da

capacidade de identificação e o posicionamento dos meios e das tropas de seu

escalão bem como dos escalões subordinados e elementos vizinhos dispostos no

terreno. O SGCB deve ser utilizado como um meio para se evitar o fratricídio e

seus  efeitos  colaterais.  Porém,  foram  levantadas  algumas  limitações  nesse

sistema:

-  o  sistema não possibilita  a  obtenção das  coordenadas de  determinado
ponto;

-instabilidade do sistema (travamento e lenta atualização do posicionamento
das VBTP);

- limitação das ferramentas de interface e de utilização para identificação de
posições inimiga, dos obstáculos e confecções de esquema de manobra;

-  os símbolos (calungas) representativos das VBTP são muito grandes, e
não  são  proporcionais  ao  zoom da  carta  na  tela  do  aparelho,  ocorrendo  uma
sobreposição de imagens;

- falta de ajuste de luminosidade da tela, o que atrapalha a visão do Cmt
VBTP ao entrar na disciplina de luzes durante um combate noturno.

A tropa americana da 2ª Equipe de Combate da Brigade Stryker / 2ª Divisão

de Infantaria,  também conhecida como 2/2  SBCT,  está sendo adaptada com a

nova rede de comunicações táticas, aumentando a capacidade de comunicação

em maiores distâncias,  compartilhamento de dados em missão e a consciência

situacional. O novo sistema de comunicações móveis, conhecido como Capability

Set  15  ou  CS  15,  proporciona  uma  melhor  conectividade  em  todo  o  SBCT,
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reduzindo a dependência das unidades em comunicações fixas e de visão de linha.

Os  tropa  Strykers  está  sendo  equipado  com  as  capacidades  de

comunicação de rede baseadas em satélite  do Warfighter  Network  Information-

Tactical,  também  conhecido  como  WIN-T,  Increment  2,  Blue  Force  Tracking,

também conhecido como BFT 2,  Joint  Capabilities  Release,  também conhecido

como JCR, software e outros sistemas de comando de missão de última geração. 

O JCR / BFT 2 permite o comando e controle avançado até o pelotão e o

esquadrão,  incluindo  consciência  situacional,  rastreamento  de  força  amiga  e

capacidades de comando de missão. 

Os sistemas Blue Force Tracking consistem em um computador, usado para

exibir  informações  de  localização,  um terminal  de  satélite  e antena  de  satélite,

usado para transmitir localização e outros dados militares, um receptor do Sistema

de  Posicionamento  Global (para  determinar  sua  própria  posição),  software  de

comando e controle  (para enviar  e  receber ordens e  muitas outras funções de

suporte do campo de batalha) e software de mapeamento, geralmente na forma de

um sistema de informação geográfica, que traça o dispositivo BFT em um mapa. 

O sistema exibe a localização do veículo hospedeiro numa carta do terreno

projetada num computador, juntamente com as localizações de outras plataformas

(amigo em azul e inimigo em vermelho) em seus respectivos locais. O BFT também

pode ser usado para enviar e receber mensagens de texto e imagens e possui um

mecanismo  para  relatar  as  condições  do  campo  de  batalha  (por  exemplo,  a

localização dos campos minados, os obstáculos do campo de batalha, as pontes

danificadas, etc.).


